
 

 

 

 

 

الديباج الوضي : الكتاب 
اإلماـ المؤيد باهلل يحيى بف حمزة بف إبراىيـ بف عمي الحسيني المتوفى : المؤلؼ 

  ىػ749سنة 

. المخالفيف لو، وأىؿ العداوة في الديف (1)إلى جياد أحد مف: (فإف أمركـ أف تنفروا)
. معو حيث أراد ووجو: (فانفروا)
ف أمركـ أف تقيموا) . في مصركـ وبمدكـ: (وا 
. فييا مف غير مخالفة لو في أمره: (فأقيموا)
. في أمر مف أموره: (فإنو ال يقدـ)
. يتأخر عف إمضائو: (وال يحجـ)
. شيئًا مف األمور: (وال يؤخّْر)
. شيئًا منيا: (وال يقدّْـ)
. ما آمره بو مف ذلؾ: (إال عف أمري)
آثرت فبلنًا بكذا إذا أوليتو ذلؾ دونؾ وجعمتو مختصًا بو، ومنو قولو : (وقد آثرتكـ بو عمى نفسي)

ـْ َخَصاَصةٌ }: تعالى ـْ َوَلْو َكاَف ِبِي [. 9:الحشر]{َوُيْؤِثُروَف َعَمى َأْنُفِسِي
. في أمور الديف وصبلح أحوالكـ الدنيوية: (لنصيحتو لكـ)
: المجاـ، يقاؿ (2)حديدة تجعؿ في فـ الفرس تتصؿ بيا فأس: الشكيمة: (وشدة شكيمتو عمى عدوكـ)

. فبلف شديد الشكيمة إذا كاف عظيـ األنفة قوي النفس
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى عمرو بف العاص  (39)
يريد أنؾ أسمست القياد في اتباعؾ لمعاوية، وجعمت (: جعمت دينؾ تبعًا لدنيا امرئ (3)فإنؾ قد)

. دينؾ تبعًا لدنياه، فأصمحت لو دنياه بفساد دينؾ وبطبلف آخرتؾ، واتبعت بزعمؾ رجبلً 
. خبلؼ الرشد، وأراد أف مجانبتو لمرشد ظاىرة، ال تخفى عمى أحد: الغي: (ظاىر غيُّو)
خرقو، وأراد أف اهلل تعالى مسبؿ لستر الديف عمى أىؿ اإليماف بإيمانيـ، : ىتؾ الستر: (ميتوؾ ستره)

. والفسوؽ (4)ومعاوية قد خرؽ ىذا الستر بما كاف منو مف البغي
النقص، وقد شانو إذا نقصو، وأراد أنو إذا جالس الكراـ وخالطيـ : الشيف: (يشيف الكريـ بمجمسو)

. نقصتيـ خمطتو



 

 

 __________
(. ب)مف، سقط مف  (1)
(. 489مختار الصحاح ص. )الحديدة القائمة في الحنؾ: فأس المجاـ (2)
. وشرح النيج( ب)قد، زيادة في  (3)
 .الغي(: ب)في  (4)

(5/1826 )

 

سفيو إذا نسبو إلى السفاىة، وأراد أنو يكسب الحميـ سفاىة باختبلطو بو، : (وُيَسفّْو الحميـ بخمطتو)
. ومرافقتو لو

. تابعتو في أقوالو وأفعالو وسمكت سبيمو: (فاتبعت أثره)
ما ما تفضؿ عميو مف المتاع، ويزيد عمى كفايتو، : (وطمبت فضمو) نعامو عميؾ، وا  أراد إما إفضالو وا 

. وىذا ىو مراده، ويدؿ عميو ما بعده
يريد األسد، ومثَّمو بالكمب لخستو وحقارتو، ولما لو بو مف المشابية فيما : (اتباع الكمب لمضرغاـ)

. ذكره
، وأراد أنو يميؿ إلى ما يشب بمخمب األسد مف الفريسة (1)ُظُفر البْرُثف: الِمْخَمبُ : (يموذ إلى مخالبو)

. فيأكمو
في اتباع  (2)وىكذا حالو مع معاوية، فإنو ال غرض لو: (وينتظر ما يمقى إليو مف فضؿ فريستو)

. معاوية إال حطاـ الدنيا، وااللتذاذ بمذاتيا المنقطعة والتيالؾ في جمعيا
، بانقطاعيا عنؾ، وفواتيا مف يدؾ: (فأذىبت دنياؾ)
. بما كاف مف إعراضؾ عنيا؛ باتباع معاوية عمى فسقو وغيو (وآخرتؾ)
. في اتباعي وترؾ مخالفتي ونزاعي: (ولو بالحؽ أخذت)
. مف إحراز رزقؾ في الدنيا، والفوز برضواف اهلل في اآلخرة: (أدركت ما طمبت)
باالستظيار عميكما، والتمكف مف استئصاؿ الشأفة وقطع : (فإف يمّكف اهلل منؾ ومف ابف أبي سفياف)

. الدابر
يثار الدنيا وترؾ : (أجزكما بما قدمتما) مف المخالفة والبغي والتمرد، وتغيير أحكاـ اهلل تعالى، وا 

. اآلخرة
ف ُتْعِجزا) . وال أتمكف منكما: (وا 
. في حياتي معجزيف لي وبعد وفاتي أيضًا : (وتبقيا)
وعذابو المعد ألعدائو والخارجيف عف مراده  (3)أي فالذي أمامكما مف خزي اهلل تعالى: (فما أمامكما)



 

 

. وطاعتو
 __________

مختار الصحاح . )ظفر البرثف: البراثف مف السباع والطير كاألصابع مف اإلنساف، والمخمب (1)
(. 45ص
(. ب)لو، زيادة في  (2)
 (.ب)تعالى، سقط مف  (3)

(5/1827 )

 

َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة }:في الشر وأعظـ في الويؿ مما ىوقبمو، كما قاؿ تعالى (1)أدخؿ: (شر لكما)
[. 16:فصمت]{َأْخَزى

 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى بعض عمالو  (40)
واحد األمور، ويستعمؿ عند إطبلقو في العظائـ، قاؿ اهلل : األمر: (أما بعد؛ فقد بمغن ي عنؾ أمر)

نما أبيمو [50:القمر]{َوَما َأْمُرَنا ِإالَّ َواِحَدةٌ }، [77:النحؿ]{َوَما َأْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَمْمِ  اْلَبَصرِ }:تعالى ، وا 
. لعظمو

. ما قيؿ في ذلؾ، وما نقؿ عنؾ (2)وكاف صادقاً : (إف كنت فعمتو)
. أي صار ذا سخط عميؾ: (فقد أسخطت ربؾ)
. بمخالفتؾ لو في فعمؾ: (وعصيت إمامؾ)
. ظير الخزي عمى ما كنت مؤتمنًا عميو وىي الخيانة فيو: (وأخزيت أمانتؾ)
ما أف يريد بالجرد : (بمغن ي أنؾ جردت األرض) أراد إما قشرتيا بقطع أشجارىا، وتركيا فضاء، وا 

: عف إذىاب ما فييا واستغراقو، وىذا ىو مراده بدليؿ قولو (3)مجازًا، وجعمو كناية
مف غبلت األراضي والعقارات والزروع وأنواع الثمار باإلتبلؼ والتبذير، : (فأخذت ما تحت قدميؾ)

نفاقيا في غير وجييا، ووضعيا في غير أىميا . وا 
مما يرتفع إليؾ مف الجبايات والخراجات، ومما يكوف حاصبًل في يدؾ : (وأكمت ما تحت يديؾ)

(. 5)والتنعـ بالمذات، وغير ذلؾ مف الخضـ والقضـ (4)باإلنفاؽ في المأكؿ
. كمية ما يرتفع إلى يدؾ، وكيفية خروج ما يخرج مف ذلؾ ومعرفة ما يفضؿ: (فارفع إليَّ حسابؾ)
. لؾ في ذلؾ، وعممو بما أخذت ومقدار ما خنت فيو: (واعمـ أف حساب اهلل)

 __________
. أوصؿ(: ب)في  (1)



 

 

. وكاف صدقًا ما قيؿ فيؾ(: ب)في  (2)
(. ب)كناية، سقط مف  (3)
(. ب)في المأكؿ سقط مف  (4)
 .األكؿ بأطراؼ األسناف: األكؿ بجميع الفـ، والقضـ: الخضـ (5)

(5/1828 )

 

أبمغ مف محاسبة الناس بعضيـ لبعض؛ ألنيـ ربما جرى عمييـ الغمط : (أعظـ مف حساب الناس)
والنسياف والذىوؿ عف بعض ذلؾ، أو عف أكثره، واهلل تعالى محيط بكؿ شيء، وعالـ بو، فبل تخفى 

(. 1)[سبحانو وتعالى]عمى عممو خافية 
 
( 2)ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى بعض عمالو عبد اهلل بف عباس (41)
أراد فيما أنا مؤتمف عميو مف حفظ أمواؿ المسمميف، : (أما بعد؛ فإني كنت أشركتؾ في أمانت ي)

(. 3)والتعيد لمصالحيـ والقياـ عمييا
ما يمس الجسد، وأراد أني جعمتؾ مف خاصتي : الشعار مف الثياب(: (4)وجعمتؾ شعاري وبطانت ي)

. وبطانتي
ىـ العشيرة واألقرباء، يشير إلى أنو لـ يكف في إخوتو : األىؿ: (ولـ يكف في أىمي رجؿ أوثؽ منؾ)

. وبني األعماـ أثبت منو في األمور، وال أوثؽ منو في الديانة
. فيما أعرفو ويسبؽ إلى خاطري واعتقده: (في نفسي)
. مف أجؿ مواساتي، جعؿ نفسؾ أسوة لي في الشدائد والعظائـ: (لمواساتي)
. بالنفس والماؿ مف جيتؾ (5)معاونتي: (وموازرتي)
. مما ائتمنتؾ عميو مف أمور المسمميف، وأمواليـ فتؤدييا إليَّ كما وليتؾ إياىا: (وأداء األمانة إليَّ )
. كمب الشتاء اشتد برده: اشتد شره، ومنو قوليـ: (فمما رأيت الزماف عمى ابف عمؾ قد َكِمبَ )
. اشتد غضبو، وكمب وحرب بكسر العيف: (والعدو قد حرب)

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
عبد اهلل بف عباس، سقط مف شرح النيج البف أبي الحديد، ىذا وقد اختمؼ الرأي فيمف : قولو (2)

، وانظر لوامع 172-15/169كتب لو ىذا الكتاب، انظر عف ذلؾ شرح ابف أبي الحديد 
. 111ػ3/110األنوار

. بيا(: ب)في  (3)



 

 

. وفي شرح النيج( ب)وبطانتي، زيادة في : قولو (4)
 .ومعاونتي(: ب)في  (5)

(5/1829 )

 

. حزب: القميؿ مف الشيء، ويقاؿ لمطائفة مف الرجاؿ: أي قّمت والحزب(: (1)وأمانة الناس قد حزبت)
. خدعت ومكرت: (وىذه األمة قد فتكت)
ما ارتفعت : أراد إما بعدت عف الحؽ، مف قوليـ: (وَشَغَرت) منيؿ شاغر عف القرية إذا كاف بعيدًا، وا 

. شغر الكمب برجمو إذا رفعيا ليبوؿ: عف العمؿ بالحؽ، مف قوليـ
ىذا يقاؿ لمف بدا منو خبلؼ ما يعيد مف أخبلقو مف الغمظة بعد : (قمبت البف عمؾ ظير اْلِمَجفّْ )

. الميف، والجفاء بعد المودة، وىذا ىو مراده ىاىنا
. بنت عنو وأوحشتو: (ففارقتو)
. المباينيف لو: (مع المفارقيف)
. بما كاف مف جيتؾ مف الخيانة وتأخرت عف نصرتو بتأخرؾ عف أداء األمانة: (وخذلتو)
. مع الذيف خذلوه، وتألبوا عميو بالعداوة والحرب(: (2)مع الخاذليف)
. جعمتو أسوتؾ، وأعنتو بنفسؾ: (فبل ابف عمؾ آسيت)
. وال ما ائتمنؾ عميو أديتو إليو عمى الوجو المرضي أداؤه: (وال األمانة أديت)
يريد ومع ما فعمتو مف الخيانة ما أردت وجو اهلل بالجياد الذي : (وكأنؾ لـ تكف اهلل تريد بجيادؾ)

ببلءؾ ما أبميت فيو . كاف منؾ، وا 
. فيما أتيتو وفعمتو مف ىذه الخيانة: (وكأنؾ لـ تكف)
. عمى أمر واض ، وبصيرة نافذة فيما تأتي وتذر: (عمى بينة مف أمرؾ)
. ترصد ليا الحيؿ، وتعمؿ ليا المكائد: (وكأنؾ إنما كنت تكيد ىذه األمة)
. لتخدعيـ عنيا، وتسمبيـ إياىا: (عف دنياىـ)
الغفمة، وأراد وتقصد غفمتيـ لتأخذ فيئيـ وتكوف مستوليًا : الغرة بالكسر: (وتنوي غرتيـ عف فيئيـ)

. عميو
ألشدَّف : شد يشد شدة إذا حمؿ حممة واحدة، وقد تقدـ في كبلـ لزياد بف أبيو: (فمما أمكنتؾ الشدة)

. عميؾ شدة
. بما أخذتو مف أمواليـ، واقتطعتو مف خراجيـ: (في خيانة األمة)

 __________



 

 

. خزيت: في شرح النيج (1)
 .وخنتو مع الخائنيف: وفي شرح النيج( ب)بعده في  (2)

(5/1830 )

 

. خبلؼ الفر، وأراد عاجمت في الرجوع، واجتيدت في إيثاره: الكر: (أسرعت الكرة)
. أمعنت نفسؾ في معاجمتيا مخافة الفوات: (وعاجمت الوثبة)
أخذ الشيء في سرعة وعجمة، وأراد أنو عاجؿ : االختطاؼ: (واختطفت ما قدرت عميو مف أمواليـ)

(. 1)في أخذ ما قد ُأْحِرَز مف األمواؿ
صاف الشيء إذا حجزه عف اإلىماؿ مف أجؿ صبلح أرامميـ، وسد َخّمتيـ : (المصونة ألرامميـ)

(. 2)بيا
. ومف أجؿ الضعفاء الذيف مات عنيـ آباؤىـ، وتركوىـ عالة: (وأيتاميـ)
. ذئب أزؿ إذا كاف خفيؼ الوركيف: (اختطاؼ الذئب األزؿّ )
نما مثَّؿ  (3)المكسور: الدامية مف كثرة الجرب، والكسيرة: (دامية المعزى الكسيرة) أحد أطرافيا، وا 

. ذلؾ؛ ألف الذئب إلييا أسرع أكبًل مف غيرىا؛ ليزاليا وضعفيا واقتداره عمييا
مكة ونواحييا، والمدينة وما حوليا، وسمي حجازًا؛ ألنو حاجز بيف نجد : (فحممتو إلى الحجاز)

. وتيامة
فناؤىا، ورحبة المسجد أي : الواسع، ومنو رحبة الدار وىو: الرحيب(: (4)رحيب الصدر بحممو)

. متوسع الصدر مف غير ضيؽ يمحقو
. معتقدًا أنو ال يمحقؾ في ذلؾ إثـ بأخذه وأكمو، وال لـو مف جية اهلل تعالى: (غير متأثـ مف أكمو)
ال أبا لغيرؾ : ال أبا لؾ كممة يراد بيا المدح، فقاؿ ىاىنا: قد ذكرنا أف قولؾ: (-ال أبا لغيرؾ-كأنؾ )

. صرفًا ليا عف وجييا في المدح إلى غيره
. اإلرساؿ مف فوؽ، وغرضو ىاىنا سيولة األمر فيو: الحدر ىو: (حدرت عمى أىمؾ)
. ميراثؾ منيما مف غير حرج عميؾ فيو: (تراثؾ مف أبيؾ وأمؾ)
. براءة هلل تعالى عما ال يميؽ بو، وتنزييًا لو عف أفعالؾ ىذه: (!فسبحاف اهلل)

 __________
. مف أمواؿ المسمميف(: ب)في  (1)
. الحاجة والفقر: الَخمَّة بالفت  (2)
. المكسورة(: ب)في  (3)
 .وشرح النيج( ب)بحممو، زيادة في  (4)



 

 

(5/1831 )

 

. تصدؽ بالرجوع إلى القيامة، وأما ىذه لمتنبيو: (!أما تؤمف بالمعاد)
مف المناقشة في الحساب، والتحفظ عمى القميؿ والكثير، والحقير : (!أما تخاؼ مف نقاش الحساب)

. والجميؿ
عبلف بحالو، وتحقيؽ بزوالو عف (: مف ذوي األلباب (1)أييا المعدود كاف عندنا) تشيير لو بندائو، وا 

دخاؿ لو بما فعؿ : حالتو التي كاف عمييا، بقولو خراج لو عما يتسـ بو أىؿ المب والفطانة، وا  كاف، وا 
. في أىؿ الجيؿ

. تعجب مف حالو في إساغة الطعاـ والشراب: (كيؼ تسيغ طعامًا وشراباً )
. حقيقة ال شؾ فيو، وقطعًا ال ريب في حالو بما يظير مف األدلة والبراىيف: (وأنت تعمـ)
. غصبًا ال حؽ لؾ فيو: (أنؾ تأكؿ حرامًا، وتشرب حراماً )
. الجواري النفيسة: (وتبتاع اإلماء)
(. 2)الحرائر، فأنت في جميع أحوالؾ ىذه تدفع ىذه األثماف وتنقد ىذه المعاوضات: (وتنك  النساء)
فكؿ واحد مف ىذه األصناؼ وغيرىا لو (: اليتامى، والمساكيف، والمؤمنيف، والمجاىديف (3)مف ماؿ)

: حؽ في الماؿ الذي أخذتو ال محالة، وىـ
. جعميا فيئًا ليـ، وأعطاىـ إياىا، وجعميا مصروفة فييـ: (الذيف أفاء اهلل عمييـ ىذه األمواؿ)
بجيادىـ عمييا بالسيؼ حتى صارت حقًا ليـ، ومحرزة برماحيـ، ال يناليا : (!وأحرز بيـ ىذه الببلد)

. أحد سواىـ، وال يأخذ خراجيا أحد غيرىـ
. راقبو في جميع أحوالؾ كميا: (فاتؽ اهلل)
. الذيف وصفت لؾ حاليـ في اإليماف، والضعؼ، والمسكنة: (واردد إلى ىؤالء القـو)
. التي غصبتيا عمييـ، وأخذتيا خيانة ليـ: (أمواليـ)
تيانو: (فإنؾ إف لـ تفعؿ) . ما أمرتؾ بو مف ذلؾ، وحثثتؾ عمى فعمو وا 

 __________
. إلخ...عندنا كاف مف ذوي (: ب)في  (1)
. المقاوضات(: أ)في  (2)
 .أمواؿ: في شرح النيج (3)
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. القدرة: مكنني مف االنتصاؼ منؾ، وأقدرني عميؾ، مف المكنة وىي: (ثـ أمكنن ي اهلل منؾ)
. ال أبمغف حالة في النصفة يعذرني اهلل تعالى فييا مف أجمؾ: (ألعذرفَّ إلى اهلل فيؾ)
. المشيور المعروؼ بذي الفقار: (وألضربنَّؾ بسيفي)
يشير بما ذكره إلى أنو عمى الحؽ، وأف مف خالفو عمى : (الذي ما ضربت بو أحدًا إال دخؿ النار)

الباطؿ، مستحؽ لموعيد بالنار ال محالة، وليس في ىذا داللة عمى عصمتو؛ ألف ىذه الحالة أعني 
المخالفة إلماـ الحؽ والقطع بيبلؾ المخالؼ لو، والساّؿ لمسيؼ في وجيو حاصمة لغيره ممف ال 

. ُيدََّعى عصمتو؛ فميذا لـ يكف ذلؾ دليبًل عمى كونو معصوماً 
مع عظـ قدرىما، وقربيما مف الرسوؿ، وارتفاع حاليما عند اهلل : (واهلل لو أف الحسف والحسيف)

( 1)تعالى، وأنيما سيدا شباب أىؿ الجنة بنص أبييما
 __________

الحسف والحسيف سيدا شباب أىؿ الجنة، : ))يشير المؤلؼ عميو السبلـ إلى الحديث المشيور (1)
 في كتاب معرفة 54-53رواه اإلماـ اليادي إلى الحؽ في مجموع رسائمو ص( (وأبوىما خير منيما

 1/44 في كتاب أصوؿ الديف، وأخرجو المرشد باهلل في األمالي الخميسية 195اهلل عز وجؿ، و ص
الحسف والحسيف )):  بسنده عف أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ بمفظ2/235بسنده عف ابف عمر، 
 برقـ 663، وأخرجو بالمفظ المذكور أواًل الموفؽ باهلل في االعتبار ص((سيدا شباب أىؿ الجنة

( 716) رقـ 2/250عف ابف عمر، وأخرجو الحافظ محمد بف سميماف الكوفي في مناقبو  (529)
، 687)بسنده عف مالؾ بف الحسف بف أبي الحويرث، عف أبيو، عف جده، والحديث فيو أيضًا بأرقاـ 

. عف أبي سعيد الخدري (723، 712
وأخرجو الحافظ ابف عساكر في ترجمة اإلماـ الحسف عميو السبلـ مف تأريخ دمشؽ ص _… _ 
عف بريدة األسممي، وأبي سعيد الخدري، وأنس بف مالؾ،  (143-138) تحت األرقاـ 79-83

سنف :  إلى مصادر كثيرة منيا4/569وجيـ، وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
، ومسند 11/90، وتأريخ بغداد لمخطيب البغدادي 118، وسنف ابف ماجة (3768)الترمذي برقـ 

، والمعجـ الكبير 167، 3/166، والمستدرؾ لمحاكـ النيسابوري82، 64، 62، 3/3أحمد بف حنبؿ 
، ومصنؼ ابف أبي 184، 183، 182، 9/178، ومجمع الزوائد19/272، و28، 3/25لمطبراني 

انظر ). ، وغيرىا4/262، والدر المنثور 8/35، 2/51، والبداية والنياية البف كثير12/96،97شيبة
 .(الموسوعة
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 .
. مف الخيانة، وأخذ الماؿ الذي ال عذر لؾ في أخذه وال شبية: (فعبل مثؿ الذي فعمت)
تيويف في األمر، وال مصالحة ليما والميؿ إلييما فيما فعبله مف ذلؾ، : (ما كانت عندي ليما ىوادة)

د الييود)): وفي الحديث دوا كما ُتَيوَّ ألنيـ ييونوف في السير  (1)((أسرعوا المشي بالجنازة، وال تيوّْ
. ويدبوف دبيباً 

. فيما طمباه مف ذلؾ، وال حممت مف ذلؾ عقدة: (وال ظفرا من ي بإرادة)
. ما كاف مستحقًا عمييما لغيرىما: (حتى آخذ الحؽ منيما)
: فيو روايتاف: (وأزي  الباطؿ مف مظممتيما)

أرحت عمى : ، وأخذاه مف غير حقو، مف قوليـ(2)أري  بالراء، أي أرد الباطؿ فيما ظمماه: أحدىما
. الرجؿ حقو إذا رددتو عميو

يزي  إذا  (3)زاح الشيء: بالزاي وغرضو أبعد الباطؿ مف ظمميما الذي ظمماه، مف قوليـ: وثانييما
. بعد وذىب

اسـ لذوي العمـ مف المبلئكة والثقميف، وفيو  (4)جمع عالـ، وىـ: العالميف: (وأقسـ باهلل رب العالميف)
. تعريض بحالو حيث كاف ظالمًا لمف ىذه حالو مف الخبلئؽ

 __________
، وقريبًا منو أورده مف أثر لعمراف بف حصيف رضي اهلل عنو 701أورده في مختار الصحاح ص (1)

وفي حديث عمراف بف حصيف رضي :  في مادة َىَوَد، فقاؿ ما لفظو5/281ابف األثير في النياية 
د الييود والنصارى)): اهلل عنو . ((إذا مت فخرجتـ بي، فأسرعوا المشي، وال تيودوا كما تيوّْ

. فيما ظمما(: ب)في  (2)
. الباطؿ(: ب)في  (3)
 .وىي(: ب)في  (4)
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يريد أنو ما يسرني (: ميراثًا لمف بعدي (2)مف أمواليـ حبلؿ لي، أتركو (1)ما يسرني أف ما أخذت)
ال تبعة عمي فيو أخمفو ميراثًا بعدي، فيذا ال يسرني  (3)أف الذي أخذتو مف ىذه األمواؿ حبلؿ لي

فضبًل عف أف تكوف ىذه األمواؿ فيئًا لممسمميف ال أممكيا ال أنا وال أنت، فالغـ عمي فييا أكثر لكوني 
. مطالبًا بيا

. أي ضياحًا رويدًا، وأراد ىوف عمى نفسؾ الحاؿ وال تعجؿ(: (4)فض ّْ رويداً )
. غاية أجمؾ ومنتيى عمرؾ: (فكأنؾ قد بمغت المدى)



 

 

. حيث ال ينفع ماؿ وال عشيرة: (ودفنت تحت الثرى)
. نشرت عميؾ دواوينيا، وقرئت عميؾ صحائفيا: (وعرضت عميؾ أعمالؾ)
. يـو القيامة في العرصة: في الموضع، وىو: (بالمحؿ)
. عمى ما فعؿ مف األفعاؿ وغصبو مف األمواؿ(: بالحسرة (5)الذي ينادي فيو الظالـ)
. الذي أضاع أوقاتو، وفرط في حياتو: (ويتمنى المضيع)
َربّْ اْرِجُعوِني ، َلَعّمي َأْعَمُؿ َصاِلحًا ِفيَما }:الرد ليعمؿ صالحًا، كما قاؿ تعالى: (الرَّجعة)

. ،[100-99:المؤمنوف]{َتَرْكتُ 
 __________

. أخذتو: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
(. ىامش في ب)أخمفو، : في نسخة (2)
(. ب)لي، سقط مف  (3)
:  عند شرح ىذه الكممة ما لفظو16/169: في شرح النيج: فض  رويدًا، قاؿ ابف أبي الحديد (4)

كممة تقاؿ لمف يؤمر بالتؤدة واألناة والسكوف، وأصميا الرجؿ يطعـ إبمو ضحى، ويسيرىا مسرعًا 
. ض ّْ رويدًا انتيى: ليسير فبل يشبعيا، فيقاؿ لو

 .الذي ينادي الظالـ فيو بالحسرة: وفي شرح النيج( ب)في  (5)
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الممجأ، وأراد ليس الوقت وقت فرار وتأخر، ولقد بالغ في عتاب ابف : المناص: (!والت حيف مناص)
عباس وشدد النكير عميو، وخشف لو في القوؿ، وأغمظ عميو في الوعيد؛ لما يعمـ مف حسف بصيرتو 

وشدة ورعو، وتحرزه في أمور الديانة، واتقاد قريحتو في العمـ، ولما بمغو الكتاب عمى ما اشتمؿ عميو 
ظيار البلئمة، لـ يتمالؾ في اإلذعاف واالنقياد، ورد الماؿ،  مف الخشونة والمبالغة في العتاب وا 

ظيار الندـ عمَّا فعؿ مف ذلؾ، واالعتذار إلى أمير المؤمنيف كـر اهلل وجيو في ىذه الزلة، وىكذا  وا 
يكوف حاؿ أىؿ البصائر النافذة، ومف يرده اهلل بتوفيقو، وحقيؽ بمف كاف حالو كحاؿ ابف عباس في 
حراز الفضؿ أف يتداركو اهلل بالتوفيؽ مف عنده، فما قصد أمير المؤمنيف بما فعؿ؛  التقدـ في العمـ وا 
إال تشنيعًا لمقضية عميو لفضمو وتمييزه، وليكوف ذلؾ وازعًا لمف يكوف في درجتو عف اقتحاـ مثؿ ىذه 

. الشبو، والورود عمى مثؿ ىذه الموارد الضنكة القبيحة عند اهلل
 
، عاممو عمى البحريف (1)ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى عمر بف أبي سممة المخزومي (42)

ف كانت أنيارًا جارية، قاؿ : بحر، وليذا يقاؿ لدجمة وسيحوف وجيحوف: كؿ نير عظيـ فيو بحور، وا 



 

 

: الشاعر
سره مالو وكثرة ما يم  

 __________
ىو عمر بف أبي سممة بف عبد األسد بف ىبلؿ المخزومي، أبو حفص، ربيب رسوؿ الميصمى  (1)

اهلل عميو وآلو وسمـ، ولد بالحبشة في السنة الثانية مف اليجرة األولى، وتزوج رسوؿ اهلل صمى اهلل 
عميو وآلو وسمـ أمو أـ سممة سنة أربع مف اليجرة، فنشأ في حجره، وعممو أدب األكؿ، شيد مع عمي 

 وقد حفظ عف ، ى83عميو السبلـ الجمؿ، واستعمميعميو السبلـ عمى فارس والبحريف، وتوفي سنة
، 16/173انظر شرح ابف أبي الحديد ). رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ الحديث وروى عنو

 (.3/148ولوامع األنوار 
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( 1) مؾ والبحر معرضًا والسدير
 

غيرىما، : الحسا والقطيؼ، وقيؿ: وادياف في اليمف، يقاؿ ليما: يعني الفرات، والبحراف المذاف ذكرىما
. واهلل أعمـ بذلؾ

جعمت أمرىما إليو، (: عمى البحريف (3)الزرقي (2)أما بعد، فإني قد وليت النعماف بف عجبلف)
. وأوليتو العقد والحؿ فييما

. أزلت واليتؾ فييما: (ونزعت يدؾ)
. في واليتؾ، وال خيانة الحقة بؾ في عمالتؾ: (ببل ذـ لؾ)
شحـ رقيؽ يغشى الكرش والمعاء، : ال عتب ال حؽ بؾ، وال تأنيب، والثرب: (وال تثريب عميؾ)

ومعناه إزالة الثرب؛ ألنو إذا ذىب كاف ذلؾ أمارة عمى غاية اليزاؿ، فضرب مثبًل لمتقريع الذي بمغ 
ىداره، قاؿ الشاعر : الغاية في تمزيؽ العرض وا 

ٍب  فعفوت عنيـ عفو غير ُمَثرّْ
 

( 4)وتركتيـ لعقاب يـو سرمد
 
عطاىا حقيا: (فمقد أحسنت الوالية) . في وضعؾ ليا مواضعيا، وا 

 __________
قصر وىو معّرب : نير، ويقاؿ: السدير:  ونسبو لعدي وقاؿ في شرحو2/119لساف العرب  (1)



 

 

. وأصمو بالفارسية رسو ِدّلة أي فيو قباب مداخمو
ىو النعماف بف عجبلف الزرقي األنصاري، كاف سيدًا في قومو، وىو الذي خمؼ عمى خولة  (2)

كاف : زوجة حمزة بف عبد المطمب رحمو اهلل بعد قتمو، قاؿ ابف عبد البر في كتاب االستيعاب
: النعماف ىذا لساف األنصار وشاعرىـ، وىو القائؿ يـو السقيفة

وقمتـ حراـ نصب سعد ونصبكـ 
 

عتيؽ بف عثماف حبلؿ أبا بكر 
 

وأىؿ أبو بكر ليا خير قائـ 
 

ف عميًا كاف أخمؽ باألمر  وا 
 

نو  ف ىوانا في عمي وا  وا 
 

ألىؿ ليا مف حيث يدري وال يدري 
(. 16/174انظر شرح ابف أبي الحديد )_… _ 
. وشرح النيج( ب)الزرقي، زيادة في  (3)
 ونسبو لتبع، وأورده ابف منظور في لساف 44البيت أورده الزمخشري في أساس الببلغة ص  (4)

 .ىو لتبع: وقيؿ:  ونسبو لبشر، قاؿ1/352العرب
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. أوصمت ما اؤتمنت عميو عمى وجيو، وقمت فيو بحكمو: (وأديت األمانة)
. إلينا َوُزْؿ عف عممؾ الذي كاف تحت يدؾ بأمرنا: (فأقبؿ)
. متيـ فيما أنت فيو، وال بخيؿ بما كاف مف حقوقو: (غير ظنيف)
. عمى تفريط كاف ىنالؾ منؾ وال خيانة: (وال ممـو)
. في أمر مف أمور الوالية: (وال متيـ)
. في يد وال لساف (1)في جناية: (وال مأثـو)
نما كانوا ظممة إما ألنيـ ظمموا (: الشاـ (2)فقد أردت المسير إلى ظممة أىؿ) معاوية وأصحابو، وا 

ما لما أخذوه مف الببلد والجبايات عمى غير وجيو وصرفوه في  أنفسيـ بتعاطييـ البغي والمخالفة، وا 



 

 

. غير أىمو، فيـ ظالموف ال محالة، فميذا سماىـ ظممة
. حربيـ وقتاليـ، وتكوف معي في المشاىد كميا والمواطف المشيودة: (وأحببت أف تشيد معي)
أجعمو ظييرًا وعمدة ألجأ إلييا عند الشدائد، والحاجات : (فإنؾ ممف أستظير بو عمى جياد العدو)

. الميمة واألمور العظيمة
قامة عمود الديف) عف أف يكوف مضطربًا، وأف يكوف فيو اعوجاج، وما ذكره مجاز، والحقيقة : (وا 

. جري أحكاـ الشريعة عمى مجارييا، وتقريرىا عمى قواعدىا
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى مصقمة بف ىبيرة الشيباني  (43)

: ، وأزدشير خرَّة وىو اسـ قرية(3)وىو عاممو عمى أزدشير خرتو
عمى أيدي النقمة ولـ يتحققو أمير المؤمنيف، وليذا أتى بإف، وىي موضوعة : (بمغن ي عنؾ أمر)

. ىناؾ قرائف مؤذنة بذلؾ (4)لمشؾ، وىذا فيو داللة عمى جواز اإلنكار مع غمبة الظف، إذا كاف
. صار ذا سخط عميؾ: (إف كنت فعمتو فقد أسخطت إليؾ)
. أي صار غاضبًا عميؾ: (وأغضبت إمامؾ)

 __________
. في خيانة(: ب)في  (1)
. وشرح النيج( ب)أىؿ، زيادة في  (2)
. أردشير خرَّة، وىي كورة مف كور فارس: في شرح النيج (3)
 (.ب)كاف، زيادة في  (4)
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ما : (أنؾ تقسـ فيء المسمميف) أف ىذه ىي المصدرية في األسماء، وىي في موضع رفع، إما بداًل، وا 
. أمر: عطؼ بياف عمى قولو

. أحرزوه بالقوة بالخيؿ والرجاؿ: (الذي حازتو رماحيـ وخيوليـ)
. باستشياد مف استشيد منيـ عميو: (وأريقت عميو دماؤىـ)
. خيار الماؿ: اعتاـ الشيء إذا اختاره، والِعيمة ىي: أي اختارؾ، مف قوليـ: (فيمف اعتامؾ)
. أجبلفيـ، وأىؿ الغباوة منيـ: (مف أعراب قومؾ)
. شقيا بنصفيف: (فوالذي فمؽ الحبة)
. خمؽ النفس: (وبرأ النسمة)
. يشير إلى ما ذكره مف األمر الذي بمغو عنو: (لئف كاف ذلؾ حقاً )



 

 

. لييونفَّ عندي أمرؾ، وينزلفَّ قدرؾ(: عمي ىواناً  (1)لتجدفَّ بؾ)
. طاب زيد نفساً : انتصاب ميزاف يكوف عمى التمييز، مف باب قوليـ: (ولتخفَّفَّ عندي ميزاناً )
. االستيانة مف اليواف، وأراد فبل تيونو: (فبل تستيف بحؽ ربؾ)
أي وال يكف ىمؾ إصبلح دنياؾ وتسديدىا بما يكوف َمْحقًا عميؾ في : (وال تصم  دنياؾ بمحؽ دينؾ)

. الديف وتغييرًا في حالو
سقاط أجورىا : (فتكوف مف األخسريف أعماالً ) مف الذيف خسروا أعماليـ بإحباطيا بالسيئات، وا 

. باقتحاـ الموبقات
ف حؽ َمْف ِقَبَمؾَ ) . مف في جيتؾ: (أال وا 
. ومف في جيتنا: (وِقَبَمَنا)
. أىؿ الديف والصبلح: (مف المسمميف)
مستوية ال فضؿ ألحد منيـ عمى اآلخر، وفي ىذا داللة عمى أف رأيو : (في قسمة ىذا الفيء سواء)

رأيو التفضيؿ  (2)عميو السبلـ كاف التسوية في العطاء، كما كاف رأي أبي بكر قبمو، وأما عمر فكاف
(. 3)في العطاء عمى مقادير الحقوؽ في الديف، وعمو المراتب في اإلسبلـ

. يأخذونو: (يردوف عندي عميو)
 __________

. لؾ: في شرح النيج (1)
. وكاف(: ب)في  (2)
 .8/111انظر شرح النيج البف أبي الحديد  (3)

(5/1839 )

 

. ويذىبوف بو في قضاء حوائجيـ، ويصرفونو في مآربيـ كميا(: (1)ويصدروف عنو، والسبلـ)
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إَلى زياد بف أبيو  (44)

: وقد بمغو أف معاوية كتب إليو يريد خديعتو باستمحاقو
. يريد استزاللؾ في لبؾ ويطمب ذلؾ منؾ:(وقد عرفت أف معاوية كتب إليؾ يستزؿُّ لبؾ)
. حد السيؼ، وأراد يكفو ويرده عف حده كاالً : الغرب: (ويستفؿُّ غربؾ)
. أف يخدعؾ بأمانيو، ويستزلؾ بأكاذيبو (2)عف: (فاحذره)
. أراد إف كنت تعرؼ الشيطاف فيو معاوية بعينو ال مخالفة بينيما في حاؿ: (فإنما ىو الشيطاف)
. كما يفعؿ الشيطاف: (يأتي المرء مف بيف يديو ومف خمفو)



 

 

ـْ ِمْف َبْيِف }: كما حكى اهلل ذلؾ عف إبميس بقولو(: شمالو (4)عف يمينو وعف (3)ومف) َـّ اَلِتَينَُّي ُث
ـْ َوَعْف َشَماِئِمِيـْ  ـْ َوَعْف َأْيَماِنِي ـْ َوِمْف َخْمِفِي [. 17:األعراؼ]{َأْيِديِي

تقحيـ النفس إدخاليا في األمر مف غير روية وثبات، وأراد يقتحـ عمى اإلنساف في : (ليقتحـ غفمتو)
. حاؿ كونو غافبلً 

. أي يستمبو في حاؿ كونو مغترًا بما يقع فيو مف ذلؾ، أي يخدعو ويمكر بو: (ويستمب غرتو)
. أي فجأة ال عف تدبر وروية: (وقد كاف مف أبي سفياف في زمف عمر بف الخطاب فمتة)
. التي ال يمتفت إلييا وال يعوؿ عمييا: (مف حديث النفس)
. اإلفساد واإلغواء: النزغ مف جيتو ىو: (ونزغة مف نزغات الشيطاف)

 __________
(. ب)والسبلـ، زيادة في  (1)
(. ب)عف، سقط مف  (2)
. مف، سقط مف شرح النيج (3)
 (.أ)عف، سقط مف  (4)

(5/1840 )

 

(. 1)أي ال يكوف الحقًا بمف ألحؽ بو: (ال يثبت بيا نسب)
لبطبلنيا وفسادىا شرعًا، وقد كاف أبو سفياف ادَّعى زيادًا في عيد (: إرث (2)وال يستحؽ لمكانيا)

(. 3)عمر بف الخطاب، وزعـ أنو ولد لو، وحاكـ إلى عمر، فمـ يقض عمر لو بشيء مف ذلؾ
. يريد بيذه الدعوة الباطمة: (والمتعمؽ بيا)
. الذي ييجـ عمى الشربة ليشرب معيـ وليس منيـ: بالغيف المنقوطة، وىو: (كالواغؿ)
الكوف مف جممة  (4)بالعيف الميممة، وىوالذي ال يزاؿ مدفوعًا في صدره، محاجزًا عف: (المدفَّع)

. الشربة
. وىو ما يعمَّؽ بعد تماـ الحمؿ مف قدح، أو غير ذلؾ: (والنوط)
. ألنو أبدًا ال يزاؿ يتقمقؿ إذا حثَّ الجمؿ ظيره واستعجؿ في سيره: (المذبذب)

 __________
قاؿ في حاشية : 3/299قاؿ السيد العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة رحمو اهلل في أنوار التماـ  (1)

ال خبلؼ أف مجرد الوطء ال يثبت بو نسب، وما يحكى عف معاوية : اليداية ناقبًل عف كتاب الشجرة
ليس )): في استمحاقو زيادًا فقد أجمع المسمموف عمى إنكاره وبطبلنو، لقولو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ

: ، وفي حديث((فالجنة عميو حراـ: ))، وفي حديث((رجؿ اّدعى إلى غير أبيو وىو يعممو إال كفر



 

 

ركبت الضمعاء أي الداىية، واألمر : وكذلؾ قالت عائشة لمعاوية حيف ادعى زياداً  ((عميو لعنة اهلل))
. انتيى. الشديد، والسوءة الشنيعة أي البارزة

(. ب)وال يستحؽ بيا إرث، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : العبارة في شرح النيج (2)
وعف زياد بف أبيو وأخباره والدعوة التي استمحؽ بيا انظر شرح نيج - خ-أعبلـ نيج الببلغة  (3)

. 204-16/179الببلغة البف أبي الحديد 
 .محاجزًا عمى الكوف معيـ، وليس مف جممة الشربة(: ب)العبارة في  (4)

(5/1841 )

 

أراد أف كبلـ أمير المؤمنيف عمى زعـ زياد موىـ : (شيد بيا ورب الكعبة: فمما قرأ زياد الكتاب قاؿ)
. لمشيادة عمى أبي سفياف بالدعوة لو

. ذلؾ: (ولـ يزؿ)
. يريد كبلـ أمير المؤمنيف ونقمو عف أبي سفياف ما نقمو، فما كاف بعد ذلؾ إال أيامًا قميمة: (في نفسو)
. يباعد تمؾ المقالة التي ذكرىا أمير المؤمنيف: (حتى ادَّعاه معاوية)
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى عثماف بف حنيؼ األنصاري  (45)

-. بضـ الحاء-، الرواية فيو ُحنيؼ(1)وىو عاممو عمى البصرة
( 2)[بسـ اهلل الرحمف الرحيـ]
جمع فتى، قاؿ اهلل : الفتية: (أما بعد، يا ابف حنيؼ، فقد بمغن ي أف رجبًل مف فتية أىؿ البصرة)

[. 10:الكيؼ]{ِإْذ َأَوى اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْيؼِ }: تعالى
طعاـ : كالعرس، واإلعذار وىو: ما كاف طعامًا مف غير وليمة، والوليمة: المأدبة: (دعاؾ إلى مأدبة)

. الختاف وغير ذلؾ
. مف غير سؤاؿ عف حاليا، ومعرفة بحقيقتيا، وطيب مكسبيا: (فأسرعت إلييا)
. ُيْطَمُب لؾ أطيبيا فيقدَّـ نحوؾ: (تستطاب لؾ األلواف)
ما تقدـ ىذه وتؤخر ىذه : (وتنقؿ إليؾ الجفاف) أراد إما واحدة بعد واحدة الختبلفيا وتبايف أطعمتيا، وا 

. ترفيًا بالمعايش، وتأنقًا في المذات
. ىو تناوؿ الماء بالفـ مف غير واسطة الكؼ: في حياضيا، والكروع: (فكرعت)
. مف ألوانيا ومختمفات أنواع طيباتيا: (وأكمت)

 __________
ومف كتاب لو عميو السبلـ إلى عثماف بف حنيؼ األنصاري وكاف عاممو عمى : في شرح النيج (1)



 

 

. البصرة، وقد بمغو أنو دعي إلى وليمة قـو مف أىميا فمضى إلييا
 (.ب)ما بيف المعقوفيف زيادة في نسخة، ذكره في ىامش  (2)

(5/1842 )

 

بموغ الغاية في حفظ الشيء وضبطو، وفبلف منيـو عمى كذا إذا كاف مولعًا : النيـ: (أكؿ ذئب َنِيـٍ )
نما أضاؼ النيـ إلى  (1)((طالب عمـ، وطالب دنيا: منيوماف ال يشبعاف)): بو، وفي الحديث وا 

. الذئب؛ ألنو مولع بكثرة االفتراس
اسـ مف أسماء األسد، وسمي بذلؾ لشدة ضغمو لما يفترسو مف : الضيغـ: (أو ضيغـ َقِرـٍ )

نما شبيو بيذيف الحيوانيف؛ لكثرة ولوعيما بأكؿ المحـو: الحيوانات، والقـر . شدة شيوة المحـ، وا 
، غنييـ مدعوّ ) : فيو وجياف(: ، وفقيرىـ مجفوّ (2)وما ظننت أنؾ تجيب إلى طعاـ قـو

أف يريد أو لـ تعمـ أنيـ في والئميـ ىذه يدعوف األغنياء ويتركوف الفقراء، ومف ىذه : أحدىما
. فإف إجابتو مكروىة مف أجؿ ذلؾ (3)حالو

في ىذه الوالئـ إال الرياء والسمعة والذكر، ومف ىذه  (4)أف يكوف مراده أنو ال غرض ليـ: وثانييما
حالو فإنو ال يجب إجابة دعوتو، وال ينبغي ألحد مف أىؿ الديف حضورىا، وليذا فإنيـ يتركوف الفقراء 

. ويدعوف األغنياء مف أجؿ ذلؾ
: أنؾ إذا دعيت إلى وليمة قـو: ووجو آخر أىـ مما ذكرتو كمو وىو

 __________
أخرجو مف حديث طويؿ اإلماـ (( منيـو دنيا، ومنيـو عمـ: منيوماف ال يشبعاف: ))الحديث بمفظ (1)

سمعت أمير : بسنده عف سميـ بف قيس اليبللي قاؿ (181) رقـ 224أبو طالب في أماليو ص
إف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ قاؿ، فذكر : المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ يقوؿ
، وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث (144) رقـ205الحديث بطولو، وىو فيو أيضًا بنفس المفظ ص

. 162، والدرر المنتثرة لمسيوطي1/86،87 إلى العمؿ المتناىية البف الجوزي8/632النبوي الشريؼ 
. عائميـ مجفو، وغنييـ مدعو: يدعى، والعبارة في نسخة وشرح النيج(: ب)في  (2)
. حالتو(: ب)في  (3)
 (.ب)ليـ، سقط مف  (4)

(5/1843 )

 



 

 

األسناف، وأراد ما تأكمو مف ىذه  (1)بمقدـ: المقضـ: (فانظر إلى ما تقضمو مف ىذا المْقَضـِ )
. المآكؿ

. ولـ تدر حالو، ومف أي وجو حصؿ مكسبو، وانقدحت الشبية فيو: (فما اشتبو عميؾ عممو)
. إف كاف حاصبًل في ِفْيَؾ، أو أراد فاتركو إف لـ تكف قد تناولتو: (فالفظو)
. بكونو مأخوذًا مف أوجو طيبة ال حرج في أخذىا وتناوليا: (وما أيقنت بطيب وجوىو)
. أي خذ مقدار الكفاية منو مف غير حاجة إلى الزيادة: (َفَنْؿ منو)
ف لكؿ مأمـو إماماً ) . أال ىذه لمتنبيو، وأراد أف كؿ مأمـو فبل بد لو مف إماـ: (أال وا 
. في جميع عباداتو، وأحواؿ دينو: (يقتدي بو)
. في ظممات الجيؿ، وقتاـ الغباوة، وحنادس الضبللة: (ويستضيء بنور عممو)
ف إمامكـ) . يشير إلى نفسو: (أال وا 
. الثوب الخمؽ، وأراد إزارًا ورداء مف غير زيادة: الطمر: (قد اكتفى مف دنياه ِبِطْمَرْيو)
ومما يطعـ مف مبلذ الدنيا وطيباتيا برغيؼ بكرٍة، ورغيؼ عشيًا مف غير : (ومف ُطِعمو ِبقرصيو)

. زيادة
نكـ ال تقدروف عمى ذلؾ) لصعوبتو ومشقة الحاؿ فيو، وكونو منافرًا لمنفوس في غاية الكراىة : (أال وا 
. لو
. عف األمور المحرمة والمبلذ القبيحة: (ولكف أعينوني بورع)
. في الطاعة هلل، واالنقياد ألمره(: (2)واجتياد)
ما كاف مف الذىب غير مضروب، فإذا : االدخار، والتبر: الكنز: (فواهلل ما كنزت مف دنياكـ تبراً )

. ضرب فيو عيف، وال يقاؿ ذلؾ في الفضة، وبعضيـ يطمقو عمييا
الماؿ الكثير، : ما يؤخذ مف الكفار، والوفر: ادخره إذا خبأه، والغنيمة: (وال ادخرت مف غنائميا وفراً )

. سمي بذلؾ؛ لوفوره وكثرتو
ما أراد مف زينة الدنيا ولذاتيا: (وال أعددت) . أراد إما لمتجمؿ، وا 

 __________
. مقدـ(: ب)في  (1)
 .ولكف أعينوني بورع واجتياد، وعفة وسداد: في شرح النيج (2)

(5/1844 )

 

انتصاب ِطْمرًا عمى المفعولية ألعددت، أي وال أعددت طمرًا لمتجمؿ إال (: (1)سوى بالي ثوبي ِطْمراً )
. بالي ثوبي ىذا مف غير زيادة



 

 

قد قنع مف الدنيا بطمريو، فما وجو ذلؾ؟ : سوى بالي ثوبي، وقاؿ فيما تقدـ: سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ ىاىنا
وجوابو؛ لعمو تارة يمبس الرداء، وتارة يمبس اإلزار، فعبَّر عمى ما يقتضيو الحاؿ مف لباسو ألحدىما 

. دوف اآلخر
( 2)أليس قد كاف في أيديكـ شيء مف األمواؿ، فقاؿ: تصديؽ لكبلـ محذوؼ منفي تقديره: (بمى)

: بمى: مصدقًا لو
( 3)فدؾ: (قد كانت في أيدينا فدؾ مف كؿ ما أظمتو السماء)

 __________
وال حزت مف أرضيا شبرًا، وال أخذت منيا إال كقوت أتاف َدِبَرٍة، وليي في : )بعده في شرح النيج (1)

. (عيني أوىى مف عفصة َمِقرةٍ 
. قالوا(: ب)في  (2)
أخبرنا عمي بف سميماف البجمي، بإسناده : قاؿ أبو العباس الحسني رضي اهلل عنو في المصابي  (3)

أف فدكًا تسع قريات متصبلت حد منيا مما يمي وادي القرى، غمتيا : عف جعفر بف محمد عف أبيو
في كؿ سنة ثبلثمائة ألؼ دينار، لـ يضرب عمييا بخيؿ وال ركاب، أعطاىا النبي صمى اهلل عميو 

وآلو وسمـ فاطمة عمييا السبلـ قبؿ أف يقبض بأربع سنيف وكانت في يدىا تحمؿ غبلتيا وعبد يسمى 
جبير وكيميا، فمما قبض رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أنفذ أبو بكر رجبًل مف قريش بعد 

. خمسة عشر يومًا، فأخرج وكيؿ فاطمة عمييا السبلـ منيا
 

أخبرنا إسحاؽ بف إبراىيـ الحديدي بإسناده عف أبي سعيد : وقاؿ أبو العباس أيضًا في المصابي 
 {وآت ذا القربى حقو}: لما نزلت عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: الخدري رضي اهلل قاؿ

، 265انظر المصابي  ص). انتيى. دعا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فاطمة وأعطاىا فدكاً 
 (.2/251وانظر االعتصاـ 

(5/1845 )

 

، وأعطاىا +فاطمة  (2[)صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]مف المدينة نحميا رسوؿ اهلل  (1)قرية قريب: 
، فكاف رسوؿ اهلل يأخذ منيا لخاصة نفسو ما (3)إياىا، وكانت مما لـ يوجؼ عميو بخيؿ وال بركاب

(. 4)يحتاجو، ثـ أعطاىا بعد ذلؾ فاطمة
. ، تعريض إلى ما كاف منيـ مف االستئثار عميو بالخبلفة وبغيرىا(مف جميع ما أظمتو السماء): وقولو

 __________
. قريبة(: ب)في  (1)



 

 

(. ب)زيادة في  (2)
. وال ركاب(: ب)في  (3)
ال يختمؼ آؿ محمد :  ما لفظو2/250قاؿ اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ  (4)

صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أف فدكًا مما أفاء اهلل عمى رسولو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ مف غير 
إيجاؼ عمييا بخيؿ وال ركاب، وكانت لرسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ ِمْمكًا، وأف النبي صمى اهلل 

واألصؿ : وفي شرح التجريد: قاؿ_… _ .عميو وآلو وسمـ أنحميا فاطمة صموات اهلل وسبلمو عمييا
في ذلؾ ما ص  مف األخبار المتواترة أف فدكًا لما أجمي عنيا أىميا مف غير أف يوجؼ عمييـ بخيؿ 

وأخرج البخاري في تفسير قولو : قاؿ_… _ .وال ركاب صارت لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ
كانت أمواؿ بني النضير : عف عمر بف الخطاب قاؿ {فما أوجفتـ عميو مف خيؿ وال ركاب}: تعالى

مما أفاء اهلل عمى رسولو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ مما لـ يوجؼ المسمموف عميو بخيؿ وال ركاب، 
فكانت لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ خاصة ينفؽ عمى أىمو منيا نفقة سنة ثـ يجعؿ ما بقي 

 .انتيى. في السبلح والكراع عدة في سبيؿ اهلل عز وجؿ

(5/1846 )

 

نما عدى شحَّت بعمى؛ : (فشحَّت عمييا نفوس قـو) يشير إلى ما كاف مف تيـ وعدي وبني أمية، وا 
ألف الش  في معنى الحرص، فإف فاطمة عمييا السبلـ أخبرت بأف أباىا نحميا إياىا، فمنعيا أبو بكر 

( 2)، وكاف ىذا مف أقوى ما يذكر في مطاعف خبلفتو مع ما كاف مف حديث الميراث(1)ذلؾ
 __________

، وشرح نيج الببلغة 266-2/250عف أخبار فدؾ انظر االعتصاـ لئلماـ القاسـ بف محمد  (1)
. 266-263، والمصابي  ألبي العباس الحسني ص286-16/209البف أبي الحديد 

أخبرنا أحمد بف سعيد : قاؿ أبو العباس الحسني في المصابي : قاؿ اإلماـ القاسـ في االعتصاـ (2)
بف عثماف الثقفي بإسناده عف عائشة أف فاطمة والعباس سبلـ اهلل عمييما أتيا أبا بكر يمتمساف 

ميراثيما مف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ وىما حينئذ يطمباف أرضو مف فدؾ وسيمو مف خيبر، 
 ((ال نورث ما تركناه صدقة)): سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يقوؿ: فقاؿ ليا أبو بكر
… _ .فمـ تكممو حتى ماتت ودفنيا عمي عميو السبلـ ليبًل ولـ يؤذف بيا أبا بكر+ فيجرتو فاطمة

+ الذي طمباه ميراثًا سيمو مف خيبر، فأما فدؾ فقد كانت لفاطمة: قاؿ أبو العباس رضي اهلل عنو_
انظر االعتصاـ ). انتيى. حياة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ كما قدمنا وىو وجو الحديث

(. 266، والمصابي  ص2/251-252
 بعد سياقو 2/264وفي الخبر الذي رواه أبو بكر، قاؿ اإلماـ القاسـ في االعتصاـ : قمت_… _ 



 

 

: وقاؿ الياديعميو السبلـ في حديث: منيا ما لفظو+ لعدد مف الروايات في قضية فدؾ ومنع فاطمة 
ولو سألنا جميع مف نقؿ مف أصحاب محمدصمى اهلل عميو وآلو : ((إنا ال نورث ما تركناه صدقة))

وسمـ ىؿ روى أحد منكـ عف أحد مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أنو سمع مف رسوؿ 
ثـ جاءت . الميـ، ال: الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ مثؿ ما روي عف أبي بكر مف ىذا الخبر لقالوا

بعد ذلؾ أسانيد قد جمعيا الجياؿ لحب التكثير بما ال ينفع عف عائشة وعف عمر، فنظرنا عف ذلؾ 
ذا عمر يقوؿ: إلى أصؿ ىذه األحاديث، فإذا عائشة تقوؿ ذا : سمعت أبا بكر، وا  سمعت أبا بكر، وا 
وأجمع : قمت: إلى أف قاؿ اإلماـ القاسـ ما لفظو. انتيى. ىذه األسانيد المختمفة ترجع إلى أصؿ واحد

وقولو  {وورث سميماف داود}: آؿ محمدصمى اهلل عميو وآلو وسمـ أف األنبياء يورثوف لقولو تعالى
ومف الباطؿ حمؿ القرآف عمى خبلؼ  {فيب لي مف لدنؾ وليا يرثني ويرث مف آؿ يعقوب}: تعالى

ولو كاف حقًا ما رواه مف تقدـ ذكرىـ عف أبي بكر لما رد . ظاىره بغير دليؿ، واهلل بصير بالعباد
عمر بف عبد العزيز فدكًا عمى أوالد فاطمة عمييا وعمييـ السبلـ، وكاف مف أعمـ الناس بالحديث 

 .(وانظر شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد). انتيى. ورجالو وعممو
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اثبتي برجميف أو برجؿ وامرأتيف، فقد : ، وغير ذلؾ مف المطاعف، فإنيا لما ادَّعتيا قاؿ ليا أبوبكر
، ولعمو كاف يذىب إلى بطبلف الحكـ بالشاىد واليميف (1)إنيا جاءت بأمير المؤمنيف فأبى ذلؾ: قيؿ

( 2)لممدَّعي، وفاطمة تذىب إلى جواز ذلؾ
 __________

وقاؿ اليادي عميو :  ما لفظو2/250قاؿ اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ  (1)
لما ادعت فاطمة أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أنحميا فدكًا، ونزع أبو بكر عامميا : السبلـ

: وأـ أيمف رضي اهلل عنيا يشيدوف ليا، فقاؿ أبو بكر" وطمبيا شيودًا جاءت بعمي والحسف والحسيف
وانظر عف . انتيى. ال أقبؿ شيادتيـ ألنيـ يجروف الماؿ إلى أنفسيـ، وأـ أيمف امرأة ال أقبميا وحدىا

قضية فدؾ ومناقشة حكـ أبي بكر في ذلؾ كتاب األساس في عقائد األكياس لئلماـ القاسـ بف محمد 
. 159-157عميو السبلـ ص

 ما 79-2/78قاؿ العبلمة المجتيد الكبير مجد الديف المؤيدي رضي اهلل عنو في لومع األنوار  (2)
وحكى اإلماـ عز الديف، عف اإلماـ يحيىعميو : قاؿ اإلماـ محمد بف عبد اهلل عميو السبلـ: لفظو

نقبًل مف كتابو المسمى التحقيؽ في اإلكفار  [قمت أي اإلماـ يحيى بف حمزة عميو السبلـ]السبلـ 
: والمختار عندنا أمراف: والتفسيؽ ما نصو

إنو يشيد ليا أمير المؤمنينعميو السبلـ : كاف حقِّا، ثـ قاؿ ما حاصمو+ أف الذي ادَّعت فاطمة : األوؿ



 

 

إف اهلل إذا أطعـ نبيو : رجؿ مع رجؿ، أو امرأة مع امرأة، ثـ قاؿ أبو بكر: وأـ أيمف، فقاؿ أبو بكر
قراره مقبوؿ،  طعمة فيي لمخميفة مف بعده، فمما أقر بالممؾ لرسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ وا 

ويحؾ يا ابف أبي قحافة، ترث أباؾ وال أرث أبي، فاحتج بالخبر، ثـ ذكر إعراضيا عنو، : قالت
: ورجوعيا إلى قبر أبييا صمى اهلل عميو وآلو وسمـ وتمثميا باألبيات المشيورة

قد كاف بعدؾ أنباء وىينمة 
 

لو كنت تعمميا لـ تكثر الخطب 
 

. إلى آخرىا، وىذه المناظرة ظاىرة ال يمكف إنكارىا
 

أنيا صادقة فيما ادعتو؛ ألف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بشرىا بالجنة، : األمر الثاني: ثـ قاؿ
فاطمة مني )): وأف منزليا ومنزؿ أمير المؤمنيف حذاء منزلو، وساؽ أحاديث شأنيا وكماليا وأحاديث

، فكيؼ ال تكوف صادقة في تمؾ الدعوى، وقد شيد بصدقيا ((يريبني ما يريبيا، ويؤذيني ما يؤذييا
 .انتيى باختصار. أمير المؤمنيف، وال يشيد إال بالحؽ، وال يقوؿ إال الحؽ

(5/1848 )

 

 .
نما عدَّاه بعف؛ ألف : (وسخت عنيا نفوس أخريف) يشير إلى نفسو وفاطمة والحسف والحسيف، وا 

السخاوة متضمنة النقطاع الرغبة عف الشيء المسخو بو، فميذا عدَّاه بعف؛ ألنيـ لما رأوا مف كثرة 
. المطالبة فييا أىمموىا وتركوىا

. بيف الخبلئؽ، أو فيما ندَّعي مف فدؾ وغيرىا: (ونعـ الحكـ اهلل)
استفياـ وارد عمى جية التقرير عند النفوس، وفيو معنى التعجب، : (وما أصنع بفدؾ وغير فدؾ)

. وأراد وما تنفعني فدؾ وأضعافيا مف الدنيا
َيْخُرُجوَف ِمَف اأَلْجَداِث ِسَراعًا }: القبر، قاؿ اهلل تعالى: الجدث: (والنفس مظانيا في غٍد جدث)
، وأراد أف القبر مكانيا (2)موضعو الذي يظف حصولو فيو: ، ومظنة الشيء[43:المعارج]{(1)

. وموضعيا ال موضع ليا سواه
. فبل يوجد ليا أثر بعد صيرورتيا فيو: (ينقطع في ظممتو آثارىا)
. فبل يسمع ليا بخبر، وأراد امحاء جميع رسوميا وأعبلميا: (وتغيب أخبارىا)
. أي ومظانيا حفرة: (وحفرة)



 

 

. لوبمغت كؿ غاية في السعة والفسحة: (لو زيد في فسحتيا)
(. 4)وكاف غرض الحافر ليا توسيعيا(: يدا حافرىا (3)وأوسعت)
َـّ، ارفع عنا ىذه الضغطة، وفي الحديث: ىو الزحـ، يقاؿ: الضغط: (ألضغطيا الحجر والمدر) : المَُّي
. يريد سعد بف معاذ(( (5)إف لمقبر ضغطة لو نجا منيا أحد لنجا منيا سعد))
ف فسحت في نفسيا فإنيا تزدحـ : الفرجة: (وسد فرجيا التراب المتراكـ) الخمؿ في الشيء، وأراد أنيا وا 

. باألحجار المييمة، وتسد ما فييا مف الخمؿ بالتراب المحثي فييا
 __________

(. أ)سراعًا، سقط مف  (1)
. فييا(: ب)في  (2)
. وأوسعتيا(: ب)في  (3)
. ترشيقيا(: ب)في  (4)
يريد سعد بف معاذ، سقط منيا، وانظر الحديث في : لنجا منيا سعد بف معاذ، وقولو(: ب)في  (5)

 .3/158سيرة ابف ىشاـ 
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نما ىي نفسي) . أراد ال أممؾ سواىا، وال أمارس إال إياىا: (وا 
المروض بمراقبة اهلل تعالى وخوفو،  (1)أعالجيا بالرياضة كما يعالج الُمْيرَ : (أروضيا بالتقوى)

. واالنكفاؼ عف محرماتو، والمواظبة عمى القياـ بواجباتو
. ، إذ ال فزع أطَـّ منو(2)أراد يـو القيامة كما سماه اهلل الفزع األكبر: (لتأتي آمنة يـو الخوؼ األكبر)

َـّ، نجنا مف أىوالو وعظائمو بكرمؾ الواسع . المَُّي
مكاف زلؽ، قاؿ : موضع ال يثبت عميو قدـ يقاؿ: المزلقة والمزلؽ(: (3)وتثبت عمى جوانب المزلقة)

نما قاؿ[40:الكيؼ]{َفُتْصِبَ  َصِعيدًا َزَلقاً }:اهلل تعالى عمى جوانب : ، أي أرضًا ممساء ال ثبات فييا، وا 
المزلؽ مبالغة في االستقرار والثبوت؛ ألف المزلقة ال تثبت في وسطيا قدـ فضبًل عف جوانبيا، فإذا 

واالستقامة والثبوت، وكثيرًا ما يرمز  (4)كانت قدمو ثابتة عمى طرؼ المزلقة كانت في غاية الرسوخ
. إلى مثؿ ىذه األسرار في كبلمو، ويتفطف ليا أولو البصائر

ونقاوتو، وأراد  (5)خبلصتو: لباب كؿ شيء: (ولو شئت الىديت الطريؽ إلى لباب ىذا القم )
. خبلصة البر ومخ الحنطة

. وأعبل ىذه األعساؿ عندكـ: (ومصفى ىذا العسؿ)
. والثياب الغالية المنسوجة مف القز، يريد أعبل اإلبريسـ مف الديباج وغيره(: القز (6)ونسائج ىذا)



 

 

 __________
. ولد الفرس: اْلُمْيرُ  (1)
ال يحزنيـ الفزع األكبر وتتمقاىـ المبلئكة ىذا يومكـ الذي كنتـ }: وىو قولو تعالى (2)

[. 103:األنبياء]{توعدوف
(. ب)المزلؽ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
. في غاية الثبوت والرسوخ واالستقامة(: ب)في  (4)
. خاصتو(: أ)في  (5)
 .ىذه(: ب)في  (6)
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اسـ مف أسماء األفعاؿ داؿ عمى الخبر، والغرض منو َبُعَد ذلؾ، ولكف ىذه : ىييات: (ولكف ىييات)
. عما ذكره مف قبؿ، والمعنى َبُعَد اإليثار مني ليذه األشياء (1)االستدراؾ

. فأكوف منقادًا لو: (أف يغمبن ي ىواي)
الحرص، وأراد أني غير مغموب لميوى، وال سمس القياد : الجشع بالجيـ ىو: (ويقودني جشعي)

. لمحرص
. انتقاء أطيبيا، وأعبلىا فآكمو، وأغتنـ قضمو: (إلى تخّير األطعمة)
: اسـ لجارية كانت تبصر عمى مسافة ثبلثة أياـ، يقاؿ ليا: اليمامة(: (2)ولعؿ بالحجاز أو اليمامة)

، وكانت تسمى الجو فسميت باسـ (3)قرية أيضاً : أبصر مف زرقاء اليمامة، واليمامة: الزرقاء، يقاؿ
. ىذه الجارية وغمبت عمييا

. لشدة الفقر والحاجة: (مف ال طمع لو في القرص)
. ال يكاد يذكر الشبع، وال يخطر ببالو لقمتو وندوره: (وال عيد لو بالشبع)
( 4)((البطنة تذىب الفطنة)): ىي االمتبلء مف العيش، وفي الحديث: البطنة: (أو أبيت مبطاناً )

. كثير الشبع: وصؼ لممبالغة، وىو: والمبطاف
. الجوع: الغرث: (وحولي بطوف غرثى)
أشد : العطش، ومنو المثؿ: رجؿ حراف وامرأة حرى أي عطشى، والِحرة بالكسر(: حرى (5)وبطوف)

. العطش حرة عمى قرة، إذا عطش في يـو بارد
: أو أف أكوف كما قاؿ القائؿ)

 __________
. لبلستدراؾ: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (1)



 

 

. أو باليمامة: في شرح النيج (2)
وىي دوف المدينة في وسط الشرؽ عف مكة عمى ستة عشر مرحمة مف البصرة وعف الكوفة  (3)

(. 1514وانظر القاموس المحيط ص). نحوىا
، واألسرار 1/339 إلى كشؼ الخفاء4/323عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (4)

. 153المرفوعة لعمي القاري 
 .أو أكباد حرى: وأكباد حرى، و في شرح النيج(: ب)في  (5)
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أف تبيت ببطنة  (1)وحسبؾ داءً 
 

 (وحولؾ أكباد تحفُّ إلى القدّْ 
 

. ولنذكر إعرابو وموضع الشاىد منو
: أما إعرابو فيو ظاىر

ف رفعت داء عمى أنو خبر : ، وداءً (2)في موضع رفع خبر لحسبؾ: أف نصب عمى التمييز، وا 
. لحسبؾ، وأف في موضع رفع عطؼ بياف عمى داء أو بدؿ منو

. جمد تحرقو العرب في الجدب، ويستفوف رماده: والقدُّ 
فإنما أورده تمثبًل بو لما لو في حالتو التي ىو عمييا مف المناسبة والمبلئمة : وأما موضع الشاىد منو

. في اإليثار عمى نفسو، والمواساة لغيره
استفياـ فيو معنى التعجب، والمعنى في ىذا كيؼ يطمؽ : (أمير المؤمنيف: أأقنع مف نفسي بأف يقاؿ)

عميَّ ىذا المقب، ويضاؼ إليَّ ىذا االسـ، وأتسمى بإمرة المؤمنيف والرئاسة ليـ، ويأمر رسوؿ اهلل 
. ، وكيؼ أناؿ ىذه الحالة، وأترقى إلى ىذه الدرجة العالية(4)بو (3)بتمقيبي

 __________
انظر شرح النيج البف أبي )وحسبؾ عارًا، والبيت ينسب لحاتـ الطائي: في شرح النيج (1)

: ، وىو مف أبيات وأوليا(16/288الحديد
أيا ابنة عبد اهلل وابنة مالؾ 

 
ويا ابنة ذي الجديف والفرس الورد 

 



 

 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي لو 
 

أكيبًل فإني لست آكمو وحدي 
 

قصيًا بعيدًا أو قريبًا فإنني 
 

أخاؼ مذمات األحاديث مف بعدي 
 

كفى بؾ عارًا أف تبيت ببطنة 
 

وحولؾ أكباد تحف إلى القد 
 

ني لعبد الضيؼ ما داـ نازاًل  وا 
 

وما مف خبللي غيرىا شيمة العبد 
 
. (راجع المصدر المذكور)
. بحسبؾ(: أ)في  (2)
. بتمقيني(:ب)في  (3)
أمرنا )):  بسنده عف بريدة األسممي قاؿ1/141أخرج اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (4)

رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ أف نسمـ عمى عمي بف أبي طالب عميو السبلـ بيا أمير 
 (.(المؤمنيف
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يعني وأنا غير مشارؾ ليـ فيما يأتي بو الدىر مف الحوادث : (وال أشاركيـ في مكاره الدىر)
السمبية في موضع نصب عمى الحاؿ مف الضمير في أقنع، والمعنى أقنع  (1)المكروىة، والجممة
. غير مشارؾ ليـ

غمظ : ما يتأسى بو الحزيف ويتعزى بو، والجشوبة: األسوة(: أسوة ليـ في جشوبة العيش (2)أو أكوف)
العيش وجرزه، والمعنى في ىذا كمو أني ال أكوف أمير المؤمنيف وراعيًا ليـ، وال يصدؽ عميَّ إطبلؽ 



 

 

. ىذا المقب إال مع مشاركتيـ في المكاره، والتأسي بيـ في غمظ العيش وجشوبتو
ألف أكوف مشتغبًل بالمأكوالت الطيبة، أخضميا وأقضميا وأف : (فما خمقت ليشغمن ي أكؿ الطيبات)

: أكوف
ال ىـ ليا سوى أكؿ ما يؤتى ليا بو مف العمؼ حيث كانت : (كالبييمة المربوطة ىميا عمفيا)

. مربوطة غير مرسمة
. حبميا عمى غاربيا مف غير ربط: (أو المرسمة)
. شفتيا: جمع البييمة لممرعى والنبات بمقمتيا وىي: التقمـ: (شغميا تقمميا)

شغميا تقمميا؟ : ىميا عمفيا، وقاؿ في المرسمة: سؤاؿ؛ أراه قاؿ في المربوطة
نما غايتيا ىو اليـ لما تأكمو ولما  وجوابو؛ ىو أنيا إذا كانت مربوطة فبل شغؿ ليا تشتغؿ بو، وا 
يوضع بيف يدييا مف األعبلؼ والحشائش، فأما إذا كانت مرسمة فيي مشتغمة ال محالة بإصبلح 

. حاليا فيما تجده، وتيتدي إليو مف رزقيا وتأخذه بمقمتيا، وتستولي عمى إحرازه بيا
أي تجمع في الكرش، ومف ىاىنا لمتبعيض، أي تأخذ ما يكفييا مف بعض : (تكترش مف أعبلفيا)

. األعبلؼ
. باألكؿ وطمب المتاع ليا: (وتميو)
. مف التكاليؼ العظيمة، وتحصيؿ األعباء الميمة: (عما يراد بيا)

 __________
. والجممية(: أ)في  (1)
 .وأف أكوف(: ب)في  (2)
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، (1)ليشغمني أكؿ الطيبات، أي أترؾ ميمبًل مف غير ىـ وشغؿ: عطفًا عمى قولو: (أو أترؾ سدى)
[. 36:القيامة]{َأَيْحَسُب اإِلنَساُف َأْف ُيْتَرَؾ ُسًدى}: كما قاؿ تعالى

. أو أكوف مشتغبًل بالميو مف غير حاجة وأرب: (2)(أو أليو عابثاً )
. عمى غير بصيرة مف أمري، وال طريقة رشد: (أو أجر حبؿ الضبللة)
ىو التحير، : األخذ عمى غير طريؽ، والمتاىة: االعتساؼ ىو: (!أو أعتسؼ طريؽ المتاىة)

. مفعمة مف التيو: والمتاىة
. عند معرفتو بحالي وتحققو بسيرتي في ذلؾ، وعممو بمأكمي ومشربي: (وكأني بقائمكـ يقوؿ)
. في الخشونة، ورقة العيش، وىونو وركتو: (إذا كاف ىذا قوت ابف أبي طالب)
ما يقعدني : المثؿ بالكسر، مف قوليـ: أي حبسو، والقرف: (فقد قعد بو الضعؼ عف قتاؿ األقراف)



 

 

. عنؾ إال شغؿ أي ما يحبسني، وأراد فقد حبسو اليزاؿ والضعؼ عف أف يقاتؿ ِقْرنًا مثمو
مف النزوؿ، وذلؾ يكوف في الحرب، وىو أف يقتحـ كؿ واحد عف : المنازلة: (و منازلة الشجعاف)

: فرسو، ويتجالدوف بالسيوؼ عمى األقداـ، قاؿ
ودعوا نزاؿ فكنت أوؿ نازؿ 

 
وعبلـ أركبو إذا لـ أنزؿ 

 
ف الشجرة البريَّة) . النابتة في البراري: (أال وا 
(. 3)القوة، وأراد أف عودىا صميب ليس دىساً : الصبلبة: (أصمب عوداً )
راعني الشيء أي أعجبني، : أي واألشجار الرائعة، يريد المعجبة، مف قوليـ(: الخضرة (4)والروائع)

ومنو األروع مف الرجاؿ، وغرضو أف المخضرة مف األشجار المعجبة التي يبدو ليا رونؽ وطبلوة، 
. ويظير ليا رواء ونضارة

. يريد أنيا تنخدش بأدنى مس، ويزوؿ رونقيا بأدنى تغير: (أرؽ جموداً )
 __________

. وال شغؿ(: ب)في  (1)
. أو أىمؿ عابثاً : في شرح النيج (2)
(. 705القاموس المحيط ص. )النبت لـ يغمب عميو لوف الخضرة: الدىس (3)
 .والرواتع: في شرح النيج (4)
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. يعني واألشجار النابتة بماء المطر دوف غيره مف األمواء(: (1)والنابتات العذية)
. المصدر: ما يوقد مف حطب وغيره، والُوقود بالضـ ىو: الَوقود بالفت  ىو: (أقوى وقوداً )
يريد أف خمودىا ال يكاد يذىب؛ لقوتيا وصبلبة عودىا، وأراد مف ىذا كمو بيانًا : (وأبطأ خموداً )

ف كاف عمى ما ذكر مف القوت اليسير وأكؿ الطعاـ الخشف، فإف بنية جسمو قوية،  لحالو، وأنو وا 
، (2)وعظامو أقرب إلى الصبلبة والشدة، فبل يضرىا ذلؾ، وما ذكر مف تنويع األشجار تمثيؿ لحالو

. وبياف لصفاتو في ذلؾ
 __________

. الغذية(: ب)في  (1)
 .بحالو(: ب)في  (2)
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يعني أف منزلتو ومكانو (: (2)كالصنو مف الصنو (1)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]وأنا مف رسوؿ اهلل )
مف رسوؿ اهلل مكاف الصنو مف صنوه في الدنو والمقاربة، فإذا خرج غصناف مف أصؿ واحد فكؿ 

واحد منيما صنو، وأراد أنو ىو ورسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ غصناف خرجا مف أصؿ واحد، 
فيو منو بمنزلة الصنو مف صنوه مف غير مخالفة، وىذا ظاىر فإف عبد اهلل وأبا طالب ألب وأـ 

، فيو بمنزلة (4)، ثـ إف أبا طالب كفؿ رسوؿ اهلل بعد جده عبد المطمب ورباه في حجره(3)أخويف
إنو مف : ، فميذا قاؿ أمير المؤمنيف(5)[ألنو ابف أخيو، وألنو كفمو ورباه فيو بمنزلة الولد لو]الولد لو؛ 

. الرسوؿ بمنزلة الصنو مف الصنو يشير إلى ما ذكرناه
يريد أف الذراع متصؿ بالعضد ال حاجز بينيما وال حائؿ، وىذا يضرب بو : (والذراع مف العضد)

. المثؿ في شدة االتصاؿ
: قالت امرأة مف العرب ترقص ولدىا

الكبد  (6)يا بكر بكريف يا ِخْمب
 

( 7)أصبحت مني كذراع مف عضد
 __________

(. ب)ما بيف المعقوفيف زيادة في  (1)
. كالضوء مف الضوء: في شرح النيج (2)
، وقولو (3) أخويف، ىكذا في النسخ : وأميما فاطمة بنت عمرو بف عائذ بف عمراف، مف بني مخزـو

. كانا أخويف: بالنصب، وىو خبر لكاف واسميا محذوفيف والتقدير
خبر عناية وتربية أبي طالب بف عبد المطمب بعد أبيو عبد المطمب لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو  (4)

، وسيرة ابف 127-116وآلو وسمـ مشيور، وانظر المصابي  في السيرة ألبي العباس الحسني ص
.  تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ122ػ1/120ىشاـ 

(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (5)
. أي يا قطعة مف الكبد، مف خمب النبات واستخمبو إذا قطعو (6)
 .، بدوف نسبة لقائمو16/290أورده ابف أبي الحديد في شرح النيج  (7)
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تظاىروا أي تعاونوا، وصار كؿ واحد منيـ ظيرًا لآلخر يستند : (واهلل لو تظاىرت العرب عمى قتالي)
ـْ ِباإِلْثـِ َواْلُعْدَوافِ }: إليو عند الحوادث الكريية، قاؿ اهلل تعالى ، وقاؿ [85:البقرة]{َتَظاَىُروَف َعَمْيِي

ـْ َأَحداً }:تعالى ـْ ُيَظاِىُروا َعَمْيُك . المعاونة: ، والمظاىرة[4:التوبة]{َوَل
. فرارًا، وذلة وجبناً : (لما وليت عنيا)
فبلف ينتيز الفرص أي : ، يقاؿ(1)النيزة: جمع فرصة وىي:الفرص: (ولو أمكنت الفرص مف رقابيا)

. يغتنميا وال تفوتو، وأراد أني لو تمكنت مف رقابيا الغتنمت فرصيا
في حاليا، وأراد بذلؾ مف كاف مف العرب مرتدًا عف  (2)مف غير تمبث وال ترتب: (لسارعت إلييا)

. عميو، مخالفًا بالفسؽ والخروج والتمرد (3)الديف أو باغياً 
أطمب االجتياد، وال أوثر عميو شيئًا حتى أنقي وجو األرض، وأزيؿ : (وسأجيد في أف أطير األرض)

. ويكدره (4)عنو ما يطخيو
يعني معاوية ومف قاؿ بقولو وذىب إلى مذىبو في المخالفة والبغي، : (مف ىذا الشخص المعكوس)

نما وصفو بالعكس؛ ألف العكس ىو رد الشيء مقموبًا، فإنو كاف في أوؿ حالو في أياـ الرسوؿ : وا 
عميو السبلـ عمى حالة مستقيمة في الديف، وكاف مف جممة رواة الحديث، ثـ انعكس أمره بعد ذلؾ 

. بالفسؽ والبغي والخروج عمى أمير المؤمنيف
 __________

. النصرة، وىو تحريؼ(: ب)في  (1)
. وال تثبت: أي (2)
. أو باعثاً (: ب)في  (3)
أي ما يغشيو مف (( إف لمقمب طخاء كطخاء القمر: ))أي يظممو ويغطي نوره، ومنو الحديث (4)

 (.3/117انظر نياية ابف األثير ). غيـ يغّطي نوره
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إنيا )): القذر، وفي حديث االستجمار أنو أوتي بروثة فرمى بيا وقاؿ: الركس: (والجسـ المركوس)
ـْ ُيِرِد المَُّو َأْف ُيَطيَّْر }:، وأراد الجسـ الخبيث مف الذيف قاؿ اهلل تعالى فييـ(1()(ركس ُأْوَلِئَؾ الَِّذيَف َل
[. 41:المائدة]{ُقُموَبُيـْ 

الحبة الفاسدة، ومنو بيضة مذرة أي فاسدة، : المذرة(: مف بيف حب الحصيد (2)حتى تخرج المذرة)
المحصودمف الزرع وىو الجيد الذي قد حضر استحصاده، وىو : الفساد والتغير، والحصيد: والمذر

البالغ في الجودة، وأراد حتى يتميز الجيد مف الردي والصحي  مف الفاسد، واإلشارة بما قالو مف ذلؾ 
. إلى تطير األرض مف أىؿ الزيغ في العقائد، التاركيف ألحكاـ الديف، والماحيف لرسومو وأعبلمو



 

 

مف أسماء األفعاؿ في معنى األمر، أي ارجعي عني وابعدي،  (3)إليؾ ىذه اسـ: (إليؾ عن ي يا دنيا)
إليؾ زيدًا أي خذه، وعندؾ عمرًا أي الزمو، وعني متعمؽ بما دؿ عميو إليؾ مف الفعؿ، كما : كما تقوؿ

ليؾ عمراً : نصب الظاىر في قولؾ . عميؾ زيدًا وا 
فبلف حبمو عمى غاربو، : مف الجمؿ ما بيف السناـ والعنؽ، يقاؿ: الغارب: (فحبمؾ عمى غاربؾ)

حبمؾ عمى غاربؾ، كممة : استعارة لو مف إلقاء خطاـ البعير عمى غاربو ليذىب حيث شاء، وقولؾ
كانت العرب يطمّْقوف بيا نساءىـ في الجاىمية، والمراد بيا اذىبي حيث شئت، ثـ شرع في اإلسبلـ 

. الطبلؽ الصري ، وبقيت ىذه كناية إذا نوى بيا الطبلؽ اآلف كانت طبلقاً 
 __________

. 3/604، وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 2/259نياية ابف األثير  (1)
. المدرة: المذرة، و في شرح النيج: المذرا، وأشار في ىامشيا إلى أنو في نسخة(: ب)في  (2)
 .إلخ...إليؾ ىذا االسـ (: ب)في  (3)
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في  (2)جمع مخمب وىو ُظُفُر الُبْرُثف: خمصت وخرجت، والمخالب(: مخالبؾ (1)قد انسممت مف)
المنقار الذي يخمب بو في سباع الطير كالصقر والشاىيف،  (3)سباع الوحش كاألسد والنمر، وىو

. وغير ذلؾ، فكؿ واحد منيما مخمب في حقو
. جمع حبالة وىي الشبكة لمصيد: (4)أفمت بمعنى فمت وتخمص، والحبائؿ: (وأفمت مف حبائمؾ)
جانبت المضي والسير في المزالؽ، ومنو دحضت رجمو إذا زلقت : (واجتنبت الذىاب في مداحضؾ)

: وزلت، أخبريني حيف أسألؾ
. المكر والخديعة: (6)الغرر(: الذيف غررتيـ (5)أيف القـو)
: فيو روايتاف: (!بمداعيؾ)

. بالياء بنقطتيف مف أسفميا، وىوجمع مدعاة إلى الميو والمعب، وسائر أنواع الطرب: أحدىما
بمداعبؾ بالباء بنقطة مف أسفميا جمع مدعبة، وىي الدعابة والمزاح، والمعنى فييما : وثانييما
. متقارب

الذىب في األصؿ ثـ : االختبار واالمتحاف، والزخرؼ: الفتنة: (!أيف األمـ الذيف فتنتيـ بزخارفؾ)
المزيف، وأراد أف اهلل تعالى جعميا في حقيـ بموى واختبارًا ليـ : شبو بو كؿ مموه مزور، والمزخرؼ

. لمضبلؿ واليبلؾ (7)وامتحانًا، فكاف سبباً 
، [31:يوسؼ]{َما َىَذا َبَشراً }: قاؿ تعالى (8)ىاذاؾ، كما: ىا ىذه لمتنبيو، مثميا في قولؾ: (ىاىـ)

. تقدـ مف القروف واألمـ (10)منفصؿ راجع إلى مف (9)والضمير ىاىنا



 

 

 __________
(. ىامش في ب)عف : في نسخة (1)
وانظر مختار الصحاح )وجمعو البراثف وىي مف السباع والطير كاألصابع مف اإلنساف،  (2)

(. 45ص
(. ب)ىو، سقط مف  (3)
. والحابؿ(: أ)في  (4)
(. ب)القروف، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (5)
. الغر(: ب)في  (6)
. سبب(: ب)في  (7)
(. أ)كما، سقط مف  (8)
. بيا ىنا(: ب)في  (9)
 .ما(: ب)في  (10)
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(. 1) [عند اهلل تعالى]موثقيف بأعماليـ ال يفؾ رىنيـ إال بأدائيا كاممة : (رىائف القبور)
. قد ألصقوا إلييا: (ومضاميف المحود)
. شبحًا يرى ويدرؾ بالحاسة الناظرة: (واهلل لو كنت شخصًا مرئياً )
ما يطبع عمى مثالو وحذوه، ومنو قالب النعؿ، وأراد أنؾ لو كنت مما : القالب بالفت : (أو قالبًا حسّْياً )

. يحتذى عمى مثالو ويحسو الراؤوف لو
َيِغرُّ ويخدع ال يستحؽ إال األدب  (2)أراد بالحد التعزير واألدب؛ ألف مف: (ألقمت حدود اهلل عميؾ)

والتعزير، ويحتمؿ أف يكوف مراده الحد بالقتؿ؛ ألنيا ال محالة قاتمة لمف سبؽ مف األمـ، ممقية ليـ 
. في الميالؾ العظيمة والمتالؼ المردية

. مف خمؽ اهلل: (في عباد)
. الكاذبة: (غررتيـ باألماني)
. الجماعة مف الناس: األمة: (وأمـ)
. الحفرة العميقة يقع فييا الجاىؿ بيا: جمع ميواة وىي: (ألقيتيـ في المياوي)
. مف الجبابرة: (ومموؾ)
. االنقياد: مف االستسبلـ وىو: (أسممتيـ)
. إلى اليبلؾ المتمؼ: (إلى التمؼ)



 

 

الموضع الذي يورد منو الماء، وقد استعاره ىاىنا في نقيضو مف : المورد: (وأوردتيـ موارد الببلء)
. اليبلؾ والردى

ىو الصدور عنو باالرتواء، وىو : الوصوؿ إلى الماء، والصدر: الورد ىو: (!إذ ال ورد وال صدر)
فبلف ال يممؾ في ىذا األمر وردًا وال صدرًا، ىذه إذ : ىاىنا كناية عف عدـ الحيمة في األمر، يقاؿ

. أسممتيـ إلى التمؼ وقت ال حيمة ليـ وال تصرؼ: معمولة لما قبميا مف الفعؿ، وىو قولو
: َبُعَد ما يرجى منؾ مف الخير وفيؾ لراحتو، وبرىاف ذلؾ وعبلمتو ىو أف: (!ىييات)
(. 3)المكاف الزلؽ، وأراد أنو مف تمكف منؾ، وتوطف في حالؾ: الدحض ىو: (مف وطئ دحضؾ)

 __________
(. ب)سقط مف  (1)
. ما(: ب)في  (2)
 .حبللؾ، فمعمو مف المحمة وىو المكاف الذي ينزؿ بو(: ب)في  (3)

(5/1860 )

 

. أي زلت بو رجمو فمـ تثبت ولـ تستقر: (زلؽ)
. معظـ الماء، وأراد ومف ركب سفف لججؾ: (1)المجة ىو: (ومف ركب لججؾ)
. في بحارؾ: (غرؽ)
ازورَّ عف الشيء إذا ماؿ عنو وعدؿ، وغرضو ماؿ عف االصطياد (: (2)ومف ازوَّر عف حبالؾ)

. بحبالؾ
. لمنجاة في أمره ولمسعادة في عممو: (وفؽ)
. والذي سمـ مف خدعؾ وغرورؾ، وكاف بمعزؿ عف كذبؾ وأباطيمؾ: (والسالـ منؾ)
: ضيؽ مجمسو، وضنؾ موضعو، والمناخ (3)غير ممتفت عمى: (ال يبالي أف ضاؽ بو ُمَناُخو)

. موضع اإلناخة، واستعاره لموضع االستقرار والكوف في األماكف
. باإلضافة إليو: (والدنيا عنده)
. مثؿ يـو قد ذىب أكثره، وصار منسمخًا بورود الميؿ عميو: (كيـو حاف انسبلخو)
. أي تباعدي بالغيف المنقوطة والراء الميممة: (!اغربي عن ي)

. بالعيف الميممة، والزاي المنقوطة، وىوتصحيؼ ال وجو لو: (اعزبي): وفي بعض النسخ
. أخضع وأكوف في غاية اليواف لؾ: (فواهلل ال أذؿ لؾ)
. ال أذؿ لؾ: أي فأكوف ذليبًل عندؾ، ونصبو عمى أنو جواب لمنفي في قولو: (فتستذلين ي)
. الحبؿ الذي يقاد بو الحيواف، وأراد وال أرخيو لؾ: القياد: (وال أسمس لؾ القياد)



 

 

. مف ذلؾ (4)بو عند إرخائو، ولكف أممكو حذراً : (فتقودين ي)
. جمع يميف، وقد مر تفسيره: (وايـ اهلل)

 __________
. ىي(: ب)في  (1)
. حبائمؾ: وشرح النيج( ب)في  (2)
. عف(: ب)في  (3)
 .حذاراً (: ب)في  (4)
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واََل َتُقوَلفَّ ِلَشْيٍء ِإّني َفاِعٌؿ َذِلَؾ }:إشارة إلى قولو تعالى(: بمشيئة اهلل (1)يمينًا أستثن ي فييا)
ما عمى التمييز أي : كأنو قاؿ (2)، وانتصاب يمينًا إما عمى المصدر[23:الكيؼ]{َغداً  أحمؼ حمفًا، وا 

وال تقولفَّ قواًل مف األقواؿ كبيرًا كاف أو صغيرًا إال متمبسًا : وايـ اهلل مف األيماف العظيمة، والمعنى فيو
أستثني بمشيئة اهلل، يشير إلى : إف شاء اهلل، فميذا قاؿ أمير المؤمنيف: بمشيئة اهلل تعالى قائبًل فيو

. ىذا األدب مف اهلل لرسولو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ
ألسوسنَّيا سياسة في أكميا وشربيا، وقد تقدـ رياضتيا بالتقوى، (: نفسي رياضة (3)ألروضفَّ )

: فرياضتيا في المطعـ ىو أف
فبلف ييش إلى سماع الشعر أي : الضمير لمرياضة، وتيش أي ترتاح، مف قوليـ: (تيش معيا)

. يرتاح لو
. الواحد مف الخبز: (إلى القرص)
. بشرط أف تكوف قادرة عميو أيضاً : (إف قدرت عميو)
. أي طعامًا، وانتصابو عمى التمييز أي ممَّا تتطعـ: (مطعوماً )
. أي وتكوف قانعة بالمم  مف غير زيادة إف وجدتو أيضاً : (وتقنع بالمم )
أي إدامًا، وانتصابو عمى الوجو الذي ذكرناه في مطعومًا، ويجوز أف يكونا منصوبيف عمى : (مأدوماً )

. الحاؿ مف القرص وبالمم ، أي في حاؿ كوف القرص مطعومًا، وفي حاؿ كوف المم  مأدومًا بو
. عبارة عف شحمة العيف الجامعة لسوادىا وبياضيا: المقمة: (وأل دعفَّ مقمت ي)
. كالعيف التي ينبع منيا الماء ويستقر فييا: (كعيف ماء)
غار ماؤىا وذىب، وأراد ألبِكيفَّ حتى استفرغ دموعي كميا حتى ال أبقي منيا شيئًا : (نضب معينيا)

. مف خشية اهلل، وخوفًا مف عذابو
 __________



 

 

. ، و شرح النيج(ب)فييا، زيادة في  (1)
. المصدرية(: ب)في  (2)
، كما أثبتو، وفي : ، و شرح النيج(ب)في  (3)  .ألروض(: أ)ألروضفَّ
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. ما فيو وصار فارغاً  (1)استفرغ اإلناء إذا أذىب: (مستفرغة دموعيا)
مف غير راٍع ليا،  (2)األنعاـ التي تيمؿ عمى رءوسيا: السائمة ىي: (أتمتمئ السائمة مف رعييا)

. النبات المرعي: والرعي ىو
. لبلستراحة عند الشبع، والبروؾ إنما ىو في اإلبؿ خاصة: (فتبرؾ)
. وىي الغنـ، برعائيا: (وتشبع الربيضة)
. وىو الحشيش: (مف عشبيا)
. والربوض لمغنـ والبقر: (فتربض)
النـو ليبًل، وأراد ويأكؿ عميُّ مف زاده قرير العيف ناعـ : اليجوع: (!ويأكؿ عميُّ مف زاده فييجع)

، ال يكدر ذلؾ مكدر، وال ينغصو منغص . العيش لذيذ النـو
. عما يسوءىا ويزيؿ لذتيا: (قرَّت إذًا عينو)
إذا كاف متابعًا بعد تكرير السنيف واألياـ عمى الرياضة لمنفس، : (إذا اقتدى بعد السنيف المتطاولة)

. وتأديبيا عمى التقوى
( 4)ليا، وال حافظ يكؤلىا (3)وىي المرسمة لترعى ليبًل ونيارًا مف غير راعٍ : (بالبييمة الياممة)

. ويحفظيا
. والتي ىي غير معموفة: (!والسائمة المرعية)
مف الطيب كالكوسى مف الكيس، لكف قمبت ياؤىا واوًا النضماـ ما قبميا، وىي فعمى بضـ : (طوبى)

. الفاء، وأراد الطيب حاصؿ
أوصمت إليو ما افترض عمييا عمى الوجو الذي افترضو عمييا، : (لنفس أدت إلى ربيا فرضيا)

. وفعمتو فعبًل مطابقًا مرضياً 
بئس الرجؿ يبئس بؤسًا إذا اشتدت حاجتو : الضر والشدة يقاؿ: البؤس: (وعركت بجنبيا بؤسيا)

. جنبيا في المضرة والحاجة تقربًا إلى اهلل تعالى، وطمبًا لثوابو وفوزًا برضاه (5)وفقره، وأراد وقمبت
، وأراد أزالت نوميا في عبادة اهلل وقيامًا بحقو، : الغمض: (وىجرت في الميؿ غمضيا) قمة النـو

. وداومت عمى ذلؾ
 __________



 

 

. ذىب(: ب)في  (1)
. رأسيا(: ب)في  (2)
. راعيٍ (: أ)في  (3)
. يكؤلوىا(: ب)في  (4)
 .قمبت، بغير الواو(: ب)في  (5)
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. يريد النـو: (حتى إذا غمب الكرى)
. غشييا واستولى بجنده عمى حواسيا: (عمييا)
يشير إلى أف األرض صارت ميادًا ليا مف غير توطئة فراش، وال تقرير قاعدة : (افترشت أرضيا)

. لمنـو
، وفي : (وتوسدت كفيا) ال وساد ليا سواىا، وغرضو مف ىذا كمو خفة الحاؿ وعدـ الرفاىية عند النـو

أنو عميو السبلـ كاف لو فراش مف أدـ حشوه ليؼ، طولو ذراعاف، وعرضو ذراع وشبر أو )): الحديث
(. 1()(نحوه

. جماعة مف الناس: (في معشر)
. أذىب نوميا وأزاؿ ىجودىا: (أسير عيونيـ)
. ما يذكروف مف أمر القيامة، وذكر العودة إلى اهلل تعالى(: معادىـ (2)ذكر)

 __________
: عف أنس قاؿ (74) برقـ 117روى قريبًا منو اإلماـ الموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار ص (1)

دخمت عمى النبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وىو في عبأة يينأ بعيرًا لو ورداءه صمى اهلل عميو وآلو 
. وسمـ أربع أذرع وشبر في ذراع، وضجاعو مف أدـ حشوه ليؼ

 .خوؼ: في نسخة وشرح النيج (2)

(5/1864 )

 

االرتفاع والتنحي عنيا، أعني المضاجع، : التجافي ىو(: (1)وتجافت جنوبيـ عف مضاجعيـ)
، وفي الحديث (2)وىي إذا جمع اهلل األوليف واآلخريف يـو القيامة : ))الفرش ومواضع االستراحة لمنـو

، ثـ يرجع فينادي: جاء مناٍد ينادي بصوت يسمع الخبلئؽ كميـ : سيعمـ أىؿ الجمع مف أولى بالكـر



 

 

(. 3()(ليقـ الذيف تتجافى جنوبيـ عف المضاجع فيقوموف وىـ قميؿ
وعف أنس بف مالؾ أف ناسًا كانوا مف أصحاب رسوؿ اهلل يصموف مف صبلة المغرب إلى صبلة 

ـْ َعِف اْلَمَضاِجعِ }: فنزلت فييـ]العشاء اآلخرة،  ىـ الذيف يصموف : ، وقيؿ[16:السجدة]{َتَتَجاَفى ُجُنوُبُي
(. 5)ال يناموف عنيا (4)[صبلة العشاء اآلخرة

. تردد الصوت في الصدر: اليميمة: (وىميمت بذكر ربيـ شفاىيـ)
قشع السحاب وانقشع إذا زاؿ وتفرؽ، وأراد أف اهلل تعالى (: (7)ذنوبيـ (6)وتقشعت بطوؿ االستغفار)

. أزاؿ عنيـ الذنوب وقشعيا بما كاف مف جيتيـ مف العناية، واالستغفار لربيـ والتضرع إليو
 __________

. وتجافت عف مضاجعيـ جنوبيـ: في شرح النيج (1)
. وىو(: ب)في  (2)
:  مف حديث وبقيتو بعد قولو519-3/518رواه العبلمة الزمخشري رحمو اهلل في الكشاؼ  (3)
فميقـ الذيف كانوا يحمدوف اهلل في البأساء والضراء، فيقوموف وىـ : ثـ يرجع فينادي)). ((وىـ قميؿ))

، وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث ((قميؿ، فيسرحوف جميعًا إلى الجنة، ثـ يحاسب سائر الناس
، والمطالب العالية البف حجر 366، 6/75 إلى تفسير ابف كثير 1/291النبوي الشريؼ 

(. 4627)رقـ
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (4)
. 3/519الكشاؼ  (5)
. استغفارىـ: وشرح النيج( ب)في  (6)
فاتؽ اهلل يا ابف حنيؼ { أولئؾ حزب اهلل أال إف حزب اهلل ىـ المفمحوف}: ))بعده في شرح النيج (7)

 (.(ولتكفؼ أقراصؾ، ليكوف مف النار خبلصؾ

(5/1865 )

 

ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى بعض عمالو  (46)
أطمب تكوف ظيرًا لي، وأستند إليو عمى إقامة : (أما بعد، فإنؾ ممف أستظير بو عمى إقامة الديف)

. حدود اهلل، وتأدية واجباتو والقياـ بفروضو
. قمعو إذا ردَّه وكفَّو عما أراد: (وأقمع بو)
. العظمة والتكبر: (نخوة)
. كثير اآلثاـ: (األثيـ)
موضع المخافة مف فروج المدينة والبمداف، والسد : الثغر ىو(: (1)وأسد بو أفواه الثغر المخوفة)



 

 

. لؤلفواه مف الثغور مف باب االستعارة
. اطمب منو اإلعانة: (فاستعف باهلل)
. مف أمور الديف والدنيا: (عمى ما أىمؾ)
إنيا : الحزمة الصغيرة مف حطب أو حشيش، وفي المثؿ: الضغث: (واخمط الشدة بضغث مف الميف)

، وأراد تأديبو في سيرتو [44:ص]{َوُخْذ ِبَيِدَؾ ِضْغثًا َفاْضِرْب ِبوِ }: ، قاؿ تعالى(2)لضغث عمى إبَّالة
: بأف يمزج بيف ليف األخبلؽ وشدتيا، ولقد أحسف مف قاؿ

_ … __ … _ وال خير في حمـ إذا لـ تكف لو
 

( 3)بوادر تحمي صفوه إف ُيَكَدرا
 
يريد أف الرفؽ إنما يستحسف في مواضع يدرييا العاقؿ، ويتفطف ليا : (وارفؽ ما كاف الرفؽ أرفؽ)

. الذكي
عزمت عمى الشيء واعتزمت عميو إذا قطعت (: ال تغن ي عنؾ إال الشدة (4)واعتـز بالشدة حيف)

. عمى فعمو، وأراد اعتمد عمى فعؿ الشدة في المواضع التي ال يقـو غيرىا مقاميا
. أي ضعو عف االرتفاع، مف خفض الطائر جناحو إذا كسره لموقوع(: (5)واخفض لمرعية جناحؾ)

 __________
. وأسد بو لياة الثغر المخوؼ: في شرح النيج (1)
(. 1/8وانظر لساف العرب. )الحزمة مف الحشيش والحطب: اإلبالة (2)
.  ونسبو لمنابغة1/174لساف العرب  (3)
. حيث(: ب)في  (4)
 .وابسط ليـ وجيؾ: بعده في شرح النيج (5)

(5/1866 )

 

. الجانب، وغرضو سعة الخاطر واحتماؿ األذى عنيـ: الجناب ىو(: (1)وَأِلْف ليـ جنابؾ)
المرة مف : النظرة بمؤخر العيف، والنظرة ىي: (3)المحظة ىي(: بينيـ في المحظة والنظرة (2)آسِ )

. المقابمة
. بيدؾ وعينؾ، وغير ذلؾ مما يفيـ منو: (واإلشارة)
: ، كؿ ىذا تفعمو معيـ(4)أي ولتكف التحية مستوية بينيـ مف جيتؾ: (والتحية)
. في أف تميؿ معيـ(: يطمع العظماء في حيفؾ (5)كيبل)



 

 

ينقطع رجاؤىـ، والمعنى في ىذا ىو أنو إذا ساوى بينيـ فيما ذكر : (وال ييأس الضعفاء مف عدلؾ)
عطائيـ أكثر مف حقيـ، وال ييأس أىؿ  عرؼ العظماء حقيـ، فبل يطمعوا مف جيتؾ بالحيؼ معيـ وا 

. أف تعدؿ بينيـ فتنقصيـ عف حقيـ، وقد تقدـ ىذا في خطبة قد ذكرت (6)المسكنة مف
 
ومف وصية لو عميو السبلـ لمحسف والحسيف عمييما السبلـ لما ضربو ابف ُمْمَجـ لعنو اهلل  (47)

وأخزاه 
( 7) [بسـ اهلل الرحمف الرحيـ]
المراقبة باإلتياف بأوامره، واالنكفاؼ عف مناىيو، وحقيقتيا آيمة إلى أنو ال : (أوصيكما بتقوى اهلل)

. يفقدؾ حيث أمرؾ، وال يجدؾ حيث نياؾ
. تطمباىا، وترغبا في تحصيميا، وجمعيا وادّْخارىا(: الدنيا (8)وأالَّ تبغيا)
ف بغتكما) . طمبتكما وأرادتكما، فإف طمبكما ليا شغؿ وغرور، وطمبيا لكما مكر وبور: (وا 
. يشتد حزنكما عمى أمر مف األمور منيا: (وال تأسفا عمى شيء منيا)
. قبض وأخفي لمصمحة ال تعممانيا: (زوي عنكما)
: في تعمؽ الباء وجياف: (وقوال بالحؽ)

 __________
. جانبؾ: في نسخة وفي شرح النيج (1)
. وآس: وشرح النيج( ب)في  (2)
. ىو(: ب)في  (3)
(. ب)مف جيتؾ، سقط مف  (4)
. حتى ال: في نسخة وشرح النيج (5)
. بيف(: ب)في  (6)
(. ب)زيادة في نسخة ذكره في ىامش  (7)
 .وال تبغيا(: ب)في  (8)

(5/1867 )

 

، وأراد أف يكوف الحؽ آلة في قوليما، : أف تكوف لآللة كما تقوؿ: أحدىما كتبت بالقمـ، ونجرت بالَقُدْوـِ
. حتى ال يمكنيما القوؿ إال بو، كما ال يمكف الكتابة إال بالقمـ

. بالحؽ في جميع أحوالكما كميا (1)أف تكوف لمحاؿ، ويكوف المعنى وقوال ممتبسيف: وثانييما
لمراد اهلل  (2)أي مف أجؿ األجر، وال يكوف عممكما رياء وال سمعة، وال مخالفاً : (واعمبل لؤلجر)



 

 

. وثوابو
ْف ُكْنُتفَّ }:أي مف أجؿ اآلخرة وثوابيا ونعيميا، كما قاؿ تعالى: (واعمبل لآلخرة): وفي نسخة أخرى َواِ 

[. 29:األحزاب]{ُتِرْدَف المََّو َوَرُسوَلُو َوالدَّاَر اآلِخَرةَ 
نكار، وردًا لو عما ىو فيو مف الظمـ(: (3)وكونا لمظالـ خصيماً ) . أي ذوي خصاـ وا 
يصالو إليو:(ولممظمـو عوناً ) . أي ذوي عوف لو عمى أخذ حقو وا 

خصيمًا وعونًا التثنية لكونيما خبريف عف مثنى، فأراه ترؾ تثنيتيما ىاىنا؟ : سؤاؿ؛ القياس في قولو
الزيداف : عونًا؛ فؤلنو مصدر، وىو عمى حذؼ مضاؼ، أي ذوي عوف، كما تقوؿ: أما قولو: وجوابو

خصيمًا فإنما ترؾ التثنية فيو؛ ألف فعيبًل وفعواًل مما يستوي فيو : رضى والعمراف زور، وأما قولو
: ، وقولو[17:ؽ]{َعِف اْلَيِميِف َوَعِف الشَّْماِؿ َقِعيدٌ }: الواحد واالثناف والجمع فيو، قاؿ اهلل تعالى

[. 16:الشعراء]{ِإنَّا َرُسوُؿ َربّْ اْلَعاَلِميفَ }: ، وقولو تعالى[4:التحريـ]{َواْلَمبَلِئَكُة َبْعَد َذِلَؾ َظِييرٌ }
ممف يتوجو عميَّ نصحو، وتجب عميَّ موعظتو، : (أوصيكما وجميع ولدي وأىمي ومف بمغو كتابي)

وتعريفو بما يجب عميو، مف ولد وأىؿ واإلخواف مف المسمميف الذيف يسمعوف كبلمي ويبمغيـ كتابي 
. ىذا

 __________
. متمبسيف(: ب)في  (1)
. وال مخالفة(: ب)في  (2)
 .خصماً : في شرح النيج وفي نسخة أخرى (3)

(5/1868 )

 

. انتظاميا وجمع الشمؿ فييا: (بتقوى اهلل ونظـ أموركـ)
يفاء الحقوؽ، : (وصبلح ذات بينكـ) أحواؿ ما بينكـ مف المعامبلت في المعاوضة واألمانات، وا 

. واأللفة والمحبة والقياـ بطاعة اهلل تعالى في كؿ األحواؿ
ذات البيف أفضؿ مف عامة  (1)إصبلح)): فإني سمعت جدكما صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يقوؿ)

نما كاف ذلؾ ألمريف: (2(()(الصبلة والصياـ : وا 
فؤلف في إصبلح ذات البيف إصبلح القموب والسرائر، ومتى صمحت كانت ىذه األعماؿ : أما أوالً 

. البدنية أقرب إلى الصبلح والسداد
عمَّا ذكرناه مف معامبلت الخمؽ فيما بينيـ، وما ذكره مف  (3)فؤلف ذات البيف عبارة: وأما ثانياً 

الصبلة والصياـ معاممة فيما بينيـ وبيف الخالؽ، وما ىذا حالو فاألمر فيو أخؼ والحاؿ فيو أسيؿ، 
. فؤلجؿ ىذا كاف إصبلح ذات البيف أفضؿ لما ذكرناه



 

 

. أف ترد اإلبؿ الماء يومًا وتدعو يوماً : الغب: (اهلل اهلل في األيتاـ فبل ُتغبُّوا أفواىيـ)
 __________

. صبلح: في نسخة وشرح النيج (1)
بسنده عف عبد اهلل بف جندب  (98) رقـ128أخرجو اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص (2)

عف أبيو، وىو فيو مف وصية أمير المؤمنيف عميو السبلـ أيضًا لمحسف والحسيف عمييما السبلـ لما 
في  ((إف صبلح ذات البيف أفضؿ مف الصبلة والصياـ)): ضربو ابف ممجـ لعنو اهلل، والحديث بمفظ
، 7/328 وعزاه إلى البداية والنياية البف كثير 3/344موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 

، مف وصية “ بسنده عف أبي جعفر محمد بف عمي 325وأخرجو اإلماـ الموفؽ باهلل في االعتبار ص
. (وانظر تخريجو فيو). أمير المؤمنيف أيضاً 

 (.ب)عبارة، سقط مف  (3)

(5/1869 )

 

زر غبًا تزدد حبًا، : ، وعف ىذا يقاؿ(1)أغببت القـو إذا جئتيـ يومًا وتركت يوماً : قاؿ الكسائي
. يريدوف أنو في الزيارة في كؿ أسبوع يومًا، وأراد ىاىنا إطعاميـ كؿ يـو

. أي وأنتـ حاضروف، ال يقع في حقيـ تسييؿ: (وال يضيعوا بحضرتكـ)
. مف دارؾ (2)مف يكوف بالقرب: والجار ىو: (اهلل اهلل في جيرانكـ)

أال إف أربعيف )): ما قالو الرسوؿ عميو السبلـ فإنو أمر مناديًا ينادي عمى باب المسجد: وحد ذلؾ
الجيراف : ))، وفي الحديث(3( )(دارًا جار، أربعوف ىكذا، وأربعوف ىكذا، وأومئ إلى أربع جيات

وىو الجار المسمـ، : وىو الجار المسمـ ذو الرحـ، وجار لو حقاف: فجار لو حقوؽ ثبلثة: ثبلثة،
(. 4()(وجار لو حؽ واحد، وىو الجار المشرؾ، فمو حؽ الجيرة ال غير

 __________
. 2/951لساف العرب  (1)
. في القرب(: ب)في  (2)
 وعزاه 3/31في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ(( إف أربعيف دارًا جار: ))ورد منو قولو (3)

، وانظر تصفية القموب لممؤلؼ 19/73، والمعجـ الكبير لمطبراني6/306إلى إتحاؼ السادة المتقيف 
. 404عميو السبلـ ص

فجار لو حؽ، وجار لو حقاف، وجار لو ثبلثة حقوؽ، فصاحب : الجيراف ثبلثة: ))الحديث بمفظ (4)
الواحد جار مشرؾ ال رحـ لو، فحقو حؽ الجوار، وصاحب الحقيف جار مسمـ ال رحـ لو، وصاحب 

، ((الثبلثة جار مسمـ ذو رحـ، وأدنى حؽ الجوار أال تؤذي جارؾ بقتار قدرؾ، إال أف تقتدح لو منيا



 

 

 مف رواية جابر، وانظر موسوعة أطراؼ 11-17/10رواه مرفوعًا ابف أبي الحديد في شرح النيج
 .403، وتصفية القموب لممؤلؼ ص4/516الحديث النبوي الشريؼ 

(5/1870 )

 

مف كاف يؤمف باهلل واليـو اآلخر فميكرمفَّ )): يشير إلى قولو عميو السبلـ: (فإنيـ وصية نبيكـ)
((. إذا رميت كمب جارؾ فقد آذيتو: ))، وقولو عميو السبلـ(1()(جاره

ما زاؿ جبريؿ يوصيني بالجار : ))كما قالعميو السبلـ(: (2)ما زاؿ يوصي بيـ حتى ظننا أنو يورثيـ)
( 4(()ال يؤمف عبد حتى يأمف جاره بوائقو: ))، وفي الحديث(3()(حتى ظننت أنو سيورثو

 __________
، ورواه (وانظر تخريجو فيو)، عف أنس (143) في الباب 2/176رواه في مسند شمس األخبار  (1)

، ولمحديث مصادر جمة انظرىا في موسوعة أطراؼ الحديث 17/8ابف أبي الحديد في شرح النيج 
 .8/506النبوي الشريؼ 

. أنو سيورثيـ: وشرح النيج( ب)في  (2)
 مف حديث عف عبد اهلل بف عمر، وأخرجو اإلماـ أبو 17/8رواه ابف أبي الحديد في شرح النيج  (3)

...(( لـ يزؿ جبريؿ : ))بسنده عف أبي أمامة، والمفظ في أولو (618) رقـ465طالب في أماليو ص
 الباب 2/175الحديث، ورواه القاضي العبلمة عمي بف حميد القرشي في مسند شمس األخبار 

، ولمحديث مصادر كثيرة انظرىا في موسوعة أطراؼ (انظر تخريجو فيو)عف أبي أمامة  (143)
. 9/142الحديث النبوي الشريؼ

، 8/75 إلى مجمع الزوائد لمييثمي 7/315عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (4)
تحاؼ السادة المتقيف  : ، ولمحديث شاىد بمفظ1/584، والترغيب والترىيب لممنذري 6/306وا 

يا رسوؿ اهلل، : قالوا ((والذي نفسي بيده ال يسمـ العبد حتى يسمـ قمبو ولسانو، ويأمف جاره بوائقو))
 عف ابف مسعود 17/18رواه ابف أبي الحديد في شرح النيج ((غشمو وظممو)): وما بوائقو؟ قاؿ

رواه مف حديث في مسند شمس  ((الرجؿ ال يكوف مؤمنًا حتى يؤمف جاره بوائقو)): مرفوعًا، وىو بمفظ
، ورواه اإلماـ أحمد بف سميماف عميو السبلـ في أصوؿ (وانظر تخريجو فيو) 2/176األخبار 

 .((ال يكوف الرجؿ مؤمنًا حتى يأمف جاره بوائقو))األحكاـ مف باب ما تضمف بو النفس بمفظ 

(5/1871 )

 



 

 

 .
. يريد في إقامة حقو وتبلوتو حؽ تبلوتو، وتعظيمو، ورفع منزلتو(: اهلل في القرآف (1)اهلل)
أراد أف تكونوا أوؿ مف دعا إلى امتثاؿ أوامره واالنكفاؼ عف : (ال يسبقكـ إلى العمؿ بو غيركـ)

. مناىيو، واالنزجار بوعيداتو كميا، والعمؿ بمقتضياتو
تماـ ركوعيا وسجودىا، وتماـ (: اهلل في الصبلة (2)اهلل) في المحافظة عمى أوقاتيا والحث عمييا وا 

مثؿ الذي ال يتـ صبلتو كمثؿ الحامؿ حممت حتى إذا دنا نفاسيا )): ىيئتيا، وفي الحديث
لييـ اإلشارة بقولو تعالى(4(()، فبل ىي ذات حمؿ، وال ىي ذات ولد(3)أممصت َفَوْيٌؿ ِلْمُمَصّميَف }: ، وا 

ـْ َساُىوفَ  ـْ َعْف َصبَلِتِي ، يريد أنيـ ينقرونيا نقرًا مف غير خشوع وال إخبات، [5-4:الماعوف]{، الَِّذيَف ُى
وااللتفات يمنة ويسرة، وال يخطر عمى  (5)وال استيفاء أركاف، يعبث أحدىـ بمحيتو، ويكثر التثاؤب

. بالو تعظيـ مف يناجيو، ويقـو بيف يديو
الصبلة عماد الديف، فمف ىدميا فقد ىدـ )): يشير إلى قولو صمى اهلل عميو وآلو: (فإنيا عمود دينكـ)

((. ال خير في ديف ال صبلة فيو: ))، وفي حديث آخر((الديف
 __________

(. ب)واهلل اهلل، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
(. ب)واهلل اهلل، وكذا في نسخة، ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
. أممصت أي أسقطت (3)
يا عمي، مثؿ الذي ال يتـ صبلتو كحبمى حبمت، فمما دنا نفاسيا أسقطت، فبل : ))الحديث بمفظ (4)

 308، أخرجو مف حديث اإلماـ أبو طالب في أماليو ص((ىي ذات حمؿ، وال ىي ذات ولد
، 9/363بسنده عف عمي عميو السبلـ، وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (295)رقـ
 بسنده عف 104، وكما في أمالي أبي طالب أخرجو اإلماـ أحمد بف عيسى في أماليو ص10/200

. عمي عميو السبلـ
 (.79القاموس المحيط ص. )أصابو كسؿ وفترة كفترة النعاس: تثاءب وتثأب (5)

(5/1872 )

 

يريد الكعبة وكؿ مسجد فيو بيت اهلل، ولكنيا أشرفيا وأعظميا، وليذا جعمت : (اهلل اهلل في بيت ربكـ)
. مثابة لمناس وأمنًا، ومطافًا لمخمؽ يطوفوف حوليا تعظيمًا لحاليا، وتشريفًا لقدرىا

. عف الحج واالعتمار، والتطواؼ حولو: (ال ُتْخُموه ما بقيتـ)
. عف القصد إليو وتعظيمو بالحج والقياـ بالمناسؾ كميا: (فإنو إف ترؾ)
نزاؿ العذاب عميكـ، وفي الحديث: (لـ تناظروا) ( 1)إذا ترؾ ىذا البيت أف يـؤ لـ)): في اليبلؾ وا 



 

 

(. 2()(يناظروا
. الطاقة، وأراد إببلغ الطاقة وبذؿ الوسع في حؽ اهلل تعالى: الجيد ىو: (واهلل اهلل في الجياد)
. إنفاقيا بالصدقات لوجو اهلل تعالى، أو في إعزاز ديف اهلل ببذليا في الجياد: (بأموالكـ)
. تعريضيا لمقتؿ بسبب أف تكوف كممة اهلل ىي العميا: (وأنفسكـ)
. بقوؿ الحؽ، وال تأخذكـ في اهلل لومة الئـ؛ بقوؿ الحؽ ولو عمى أنفسكـ: (وألسنتكـ)
. تفاعؿ مف المواصمة بالخير واإلحساف، وبذؿ المعروؼ واصطناعو: التواصؿ: (وعميكـ بالتواصؿ)

 __________
. لما تناظروا(: ب)في  (1)
ىو جزء مف حديث أخرجو اإلماـ زيد بف عمي عمييما السبلـ في المجموع الحديثي والفقيي  (2)

قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو : قاؿ“ بسنده عف أبيو عف جده، عف عمي  (68) برقـ 90ص
ظيار الرشا، وقطع : ال تزاؿ أمتي يكؼ عنيا الببلء ما لـ يظيروا خصاالً )): وسمـ عمبًل بالربا، وا 

، فإذا ترؾ ىذا البيت أف يـؤ لـ  األرحاـ، وقطع الصبلة في جماعة، وترؾ ىذا البيت أف يـؤ
بسنده عف  (779) برقـ 556، وأخرج ىذا الحديث بمفظو اإلماـ أبو طالب في أماليو ص((يناظروا

: ، قاؿ"حدثني زيد بف عمي، عف أبيو، عف جده، عف عمي: أبي خالد الواسطي رضي اهلل عنو قاؿ
 .قاؿ رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ، فذكر الحديث السابؽ بمفظو

(5/1873 )

 

. أف يبذؿ كؿ واحد منكـ معروفو ألخيو ما كاف قادرًا عميو: مف المباذلة، وىو: (والتباذؿ)
ياكـ والتدابر) . التولي واإلعراض عف المواساة واإلعانة: مف المدابرة وىو: (وا 
حسانو: (والتقاطع) . يقطع كؿ واحد أخاه عف معروفو وا 
. الحظ عميو والحث: (ال تتركوا األمر بالمعروؼ)
إليو سبيبًل بالمساف واليد والقمب، وفي  (1)المنع منو بكؿ ممكف تجدوف: (والنيي عف المنكر)

يريد إما أنو يصير بمنزلة مف  (3(()أعبله أسفؿ (2)القمب إذا لـ ينكر المنكر نكس فجعؿ)): الحديث
ما أف يريد أف اهلل تعالى يخذلو، فمف أجؿ خذالنو ينقمب حالو في ذلؾ،  ال قمب لو لعدـ انتفاعو بو، وا 

. معترفًا بالمنكر مبالغة في ذلؾ وزيادة فيو (4)فيصير منكرًا لممعروؼ
ما مرفوع عمى االستئناؼ: (َفُيَولَّى عميكـ شراركـ) ( 5)َفُيَولَّى إما منصوب؛ ألنو جواب النيي بالفاء، وا 

. فيو يولي، وغرضو أف اهلل يسمّْط عميكـ شراركـ بالقير واالستيبلء عميكـ، والضيـ
. بعد ذلؾ لكشؼ ما أنتـ فيو مف الببلء والضر: (ثـ تدعوف)
عقوبة عمى فعمكـ ومكأفأة عمى ما ضيعتموه مف تضييع األمر بالمعروؼ، : (فبل يستجاب لكـ)



 

 

. والنيي عف المنكر
 __________

. إلخ...بكؿ ممكف ممف تجدوف(: ب)في  (1)
. فيجعؿ أعبله أسفمو(: ب)في  (2)
أخرج مثمو مف حديث لئلماـ عمي عميو السبلـ اإلماـ زيد بف عمي عمييما السبلـ في المجموع  (3)

حدثني زيد بف عمي، عف أبيو، عف جده، : والحديث فيو بمفظ (668) برقـ 275الحديثي والفقيي ص
أوؿ ما تغمبوف عميو األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر بأيديكـ ثـ )): عف عمي عميو السبلـ قاؿ

(. (بألسنتكـ، ثـ بقموبكـ، فإذا لـ ينكر القمب المنكر وتعرَّؼ المعروؼ نكس فجعؿ أعبله أسفمو
. فصير منكر المعروؼ ومعترفًا بالمنكر(: ب)في  (4)
 .االستثناء، وىو خطأ(: ب)في  (5)

(5/1874 )

 

عبلف بحاليـ: (يا بن ي عبد المطمب) . تشيير وا 
: ألفاه إذا وجده، قاؿ الشاعر: (ال ألفينَّكـ)

فألفيتو غير مستعتٍب 
 

( 1)وال ذاكر اهلل إال قميبل
 
. تقتموف الجاني وغير الجاني: (تخوضوف دماء المسمميف)
. تأكيد ومبالغة في شأنيـ في ذلؾ: (خوضاً )
يريد تسفكوف دماء المسمميف عمى غير وجييا، : (قتؿ أمير المؤمنيف، قتؿ أمير المؤمنيف: تقولوف)

وتعتذروف بقتمي، يريد أف الغيظ والحنؽ والتشفي تحمؿ عمى الزيادة في القتؿ في أقارب القاتؿ وأىمو، 
حتى ال يبقى منيـ مخبر، وىذه كانت عادة العرب قديمًا وحديثًا، إذا قتؿ منيـ رئيس المبالغة في قتؿ 

ىدار دماء أىمو وأقاربو كما كاف في قتؿ بني بكر لكميب، وما فعمو فييـ أخوه، فأراد عميو  قاتمو، وا 
: السبلـ النيي عف ذلؾ والكؼ عنو بقولو

ـُ اْلِقَصاُص ِفي }: مف غير زيادة في ذلؾ كما قاؿ تعالى(: بي إال قاتمي (2)أال ال يقتمفَّ ) ُكِتَب َعَمْيُك
، وكيؼ ال يكوف ذلؾ وىو الذي شرع أمثمة العدؿ ليحتذى عمييا [178:البقرة]{اْلَقْتَمى اْلُحرُّ ِباْلُحرّْ 

. وأوض  مسالؾ الحؽ لييتدى إلييا
يا بني ىاشـ، مع كوف ىاشـ أجمع لكثير مف : ىاىنا، ولـ يقؿ (يا بني عبد المطمب): سؤاؿ؛ أراه قاؿ



 

 

بطوف قريش؟ 
وجوابو؛ ىو أف غرضو ىاىنا ذكر مف يعنييـ القتؿ، ويمحقيـ عاره ويتعمؽ بيـ ثأره، فبل جـر ذكر 

. عبد المطمب لما كانوا أقرب رحمًا وأكثر تبلصقًا بالرحـ الماسة والقرابة الخاصة (3)بني
. تفكروا في األمر بعد موتي: (انظروا إذا أنا مت)

 __________
. ، ونسبو ألبي األسود الدؤلي2/675لساف العرب  (1)
. أال ال تقتمف: في شرح النيج (2)
 (.أ)بني، سقط مف  (3)

(5/1875 )

 

الممعوف عمى  (1)يحكى أف أمير المؤمنيف خرج ليمة لتيجده فضربو ابف ممجـ: (مف ضربتو ىذه)
يا : قرنو، فجاءه الطبيب فأدخؿ رية عمى رأس المجس فخرج دماغو عمى رأس المجس، فقاؿ الطبيب

مبمغو في إنفاد  (3)، يريد أنو قد بمغ فيؾ(2)أمير المؤمنيف، اعيد عيدؾ؟ فإف عدو اهلل قد بمغ
ىراقو . روحؾ وا 

. يشير إلى المماثمة في القصاص مف غير زيادة في ذلؾ: (فاضربوه ضربة بضربة)
. في القتؿ(: بالرجؿ (4)وال يمثؿ)

إياكـ والمثمة ولو بالكمب : )))أنو قاؿ (5)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]وروى ما سمعو عف رسوؿ اهلل 
(. 6(()(العقور

 __________
(. أ)ابف ممجـ، سقط مف  (1)
بسنده عف عمر بف تميـ وعمرو بف  (100) برقـ 128-127الرواية في أمالي أبي طالب ص  (2)

أف عميًا عميو السبلـ لما ضرب جمع لو أطباء أىؿ الكوفة فمـ يكف فييـ أعمـ : بكار والمفظ فييا
بجرحو مف أثير بف عمرو بف ىاني السكوني، وكاف متطببًا صاحب كرسي يعالج الجراحات، وكاف 

مف األربعيف غبلمًا الذيف كاف خالد بف الوليد أصابيـ في بيعة عيف التمر فسباىـ، وأف أثير لما 
نظر جرح أمير المؤمنيف عميو السبلـ دعا برية شاة حارة، فاستخرج عرقًا منيا فأدخمو في الجرح ثـ 

يا أمير المؤمنيف، اعيد عيدؾ، فإف عدو اهلل قد وصمت : استخرجو فإذا عميو بياض الدماغ، فقاؿ لو
. 227وانظر الروضة الندية ص. انتيى. ضربتو إلى أـ رأسؾ

(. أ)فيؾ، سقط مف  (3)
. وال تمثموا: في شرح النيج (4)



 

 

(. ب)زيادة في  (5)
: فإني سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو يقوؿ: )لفظ الجممة مف أوليا في شرح النيج (6)
 .(((إياكـ والمثمة ولو بالكمب العقور))

(5/1876 )

 

البطف قد ُأِكمْت كبده،  (1)ويحكى أنو عميو السبلـ لما رأى عمو حمزة قد ُمثَّْؿ بو يـو أحد، فرآه مبقور
ْف }: والذي أحمؼ بو لئف أظفرني اهلل بيـ ألمثمفَّ بسبعيف فنزلت اآلية (2)أما)): فقاؿ َواِ 

(. 3[(()126:النحؿ]إلى آخرىا{....َعاَقْبُتـْ 
البف ممجـ لعنو اهلل قصاصًا، وألمير المؤمنيف يومئٍذ أوالد  (4)سؤاؿ؛ كيؼ جاز قتؿ الحسف بف عمي

صغار، ومذىبكـ أنو ال يجوز استيفاء القصاص إال إذا كبروا؟ 
وجوابو عند أصحابنا مف وجييف؛ 

أشقى األوليف عاقر ناقة ثمود، وأشقى )): فؤلنو حكموا بردتو؛ بقوؿ الرسوؿ عميو السبلـ: أما أوال
. وأشقى الناس ال يكوف إال كافراً  (5()(اآلخريف قاتمؾ يا عمي

 __________
. منقور(: ب)في  (1)
(. ب)أما، سقط مف  (2)
لما :  بسنده يبمغ بو إلى ابف عباس قاؿ2/187أخرج نحوه المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (3)

لئف أمكنني )): رأى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ما فعؿ بحمزة رضواف اهلل عميو يـو أحد قاؿ
ف عاقبتـ فعاقبوا بمثؿ ما عوقبتـ بو ولئف صبرتـ ليو }: اهلل مف قريش ألمثمف بسبعيف منيـ، فنزلت وا 

. فمـ يمثؿ ونيى صمى اهلل عميو وآلو وسمـ عف المثمة(( بؿ نصبر يا رب: قاؿ {خير لمصابريف
. انتيى

. كيؼ جاز لمحسف بف عمي قتؿ ابف ممجـ لعنو اهلل(: ب)في  (4)
في موسوعة (( أشقى األوليف عاقر الناقة، وأشقى اآلخريف الذي يطعنؾ يا عمي: ))الحديث بمفظ (5)

، ولمحديث 23 : 1: 3 وعزاه إلى الطبقات الكبرى البف سعد 1/543أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
مصادر كثيرة قد سبؽ ذكر بعضيا في تخريج حديث نحوه، وانظر الروضة الندية لمبدر األمير 

 .225-223ص

(5/1877 )

 



 

 

فؤلنو كاف ساعيًا في األرض بالفساد، والفساد أعظـ مف قتؿ أمير المؤمنيف، فقتمو عندىـ : وأما ثانياً 
إنما كاف مف جية ىذيف الوجييف، ال بالقصاص، والظاىر مف كبلـ أميرالمؤمنيف أنو فاسؽ 

. كافرًا، وأف قتمو إنما كاف عمى جية القصاص ال غير (1)وليس
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى معاوية  (48)
ف البغي والزور يوتغاف المرء في دينو) . فبلف يوتغ دينو باإلثـ إذا أىمكو: اإلىبلؾ، يقاؿ: اإليتاغ: (وا 
أي وىما ييمكاف حالو في الدنيا، ويكدراف ما ىو عميو، وىذاف الوصفاف يختصاف : (ودنياه)

. لما ىو عميو مف المخالفة ألمير المؤمنيف، وتزويره في أقوالو وأفعالو (2)بمعاوية
. ويظيراف نقصو ومعائبو عند مف يريد نقصو: (ويبدياف خممو عند مف يعيبو)
يعني وأنت تعمـ قطعًا ويقينًا أنؾ ال تقدر بالتحيؿ وال (: (3)وقدعممت أنؾ غير مدرؾ ما ُقِضيَ )

. بالقوة ما قدر اهلل
يجاده: (فواتو) . منؾ، وقضي بامتناعو عميؾ، وال لؾ قدرة عمى تحصيمو وا 
بغير حؽ ليـ في ذلؾ مف اهلل،  (4)يريد طمب قـو والية أمر األمة: (وقد راـ أقواـ أمرًا بغير الحؽ)

. وال مف جية رسولو
: صرؼ الظاىر إلى غير وجيو لوجو ما، وفيو معنياف: أوؿ وتأوؿ بمعنى، وىو: (فتأولوا عمى اهلل)

َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو }: أف يريد أنيـ تأولوا القرآف تصديقًا لما قالوه، كقولو تعالى: أحدىما
ُسوَؿ َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكـْ  . أنتـ أولوا األمر بنص اهلل: ، فقالوا لمف نصبوىـ[59:النساء]{َوَأِطيُعوا الرَّ

 __________
. أنو فاسؽ ال كافر(: ب)في  (1)
. معاوية(: أ)في  (2)
. ، ومف شرح النيج(ب)ما مضى، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
 (.ب)األمة، سقط مف  (4)

(5/1878 )

 

مف : ))عمى اهلل تعالى وتحكمواعميو باأليماف، وفي الحديث (1)أف يكوف غرضو أنيـ حمفوا: وثانييما
أي مف يقسـ عمى اهلل متحكمًا لـ يصدقو فيما حمؼ عميو، وخيب  (2()(يتأؿَّ عمى اهلل تعالى يكذّْْبو

. مأمولو
ما عمى الثاني [124:البقرة]{اَل َيَناُؿ َعْيِدي الظَّاِلِميفَ }: إما عمى الوجو األوؿ فبقولو: (فأكذبيـ اهلل) ، وا 

. ((يكذبو اهلل)): فبقولو



 

 

. يريد يـو القيامة: (فاحذر يوماً )
حسف الحاؿ، أي يحسف حاؿ مف كانت عاقبة : الغبطة ىي(: عاقبة عممو (3)يغتبط فيو مف َحِمدَ )

. أعمالو فيو محمودة مف أىؿ الديف، والصبلح والخير
. فيو: (ويندـ)
. مف تمكف الشيطاف مف جذب زمامو: (مف أمكف الشيطاف مف قياده)
. يممكو عميو ويأخذه مف يده مخافة أف يممكو عميو: (فمـ يجاذبو)
أي بما كاف منؾ مف الخديعة والمكر بالدعاء إلى كتاب اهلل تعالى : (وقد دعوتنا إلى حكـ القرآف)

. وحكمو
الضمير إما لمقرآف أي لست مف أىؿ القرآف؛ ألف أىمو الذيف يعمموف بأحكامو : (ولست مف أىمو)

ما لمحكـ أي ولست أىبًل لحكمة لمخالفتؾ لو في كؿ أمورؾ  ويحموف حبللو ويحرموف حرامو، وا 
. وأحوالؾ

. بما كاف مف كفنا لمحرب والمقاتمة، واستئصاؿ الشأفة لؾ: (ولسنا إياؾ أجبنا)
. ألمره، واقفيف عنده (5)لما دعينا إليو فأجبناه محتكميف(: أجبنا القرآف إلى حكمو (4)ولكف)

 __________
. فتأّلوا عمى اهلل، مف التألي وىو الحمؼ: عمى ىذا الوجو تكوف الجممة المشروحة (1)
، 2/225 إلى الدر المنثور لمسيوطي8/610عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (2)

. 17/12، رواه ابف أبي الحديد في شرح النيج ((مف تأؿَّ عمى اهلل أكذبو اهلل)): وىو بمفظ
. أحمد: في شرح النيج (3)
. ولكنَّا: في شرح النيج (4)
 (.ىامش في ب)متحكميف : في نسخة (5)

(5/1879 )

 

( 1)ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى غيره (49)
الشغؿ، وأراد أنيا ذات شغؿ عف اآلخرة، فمف : المشغمة ىي: (أما بعد؛ فإف الدنيا مشغمة عف غيرىا)

رادتيا والعمؿ ليا (. 2)كاف ىمو الدنيا الجـر اشتغؿ بيا عف طمب اآلخرة، وا 
. مف لذاتيا ونعيميا: (ولـ يصب صاحبيا منيا شيئاً )
َوَما َأْكَثُر النَّاِس َوَلْو }: أشد الرغبة في الشيء، قاؿ اهلل تعالى: الحرص: (إال فتحت لو حرصًا عمييا)

[. 103:يوسؼ]{َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيفَ 
. ولوعًا وكثرتو طمبًا ليا: (وليجًا بيا)



 

 

يعني أف كؿ ما لـ يدركو اإلنساف وال (: ناؿ منيا عما لـ يبمغو منيا (3)ولف يستغن ي صاحبيا مما)
. ينالو منيا فيو مفتقر إليو، وما قد أحرزه منيا ال يكفيو عما لـ يدركو

. ما أدركو وما لـ يدركو منيا: (ومف وراء ذلؾ)
. مف حطاميا ومتاعيا: (فراؽ ما جمع)
. ما أحكمو مف أموره وأتقنو بالموت وذىابو عنو، وانقطاعو عف يده وانفبلتو عنو: (ونقض ما أبـر)
مف األمـ الماضية، والقروف الخالية كيؼ تفرؽ ما جمعوه، وبطؿ عنيـ : (ولو اعتبرت بمف مضى)

. ما توىموه، مف إخبلدىـ إلى الدنيا، وانقطاعيـ إلييا
حرازىا، أو يريد لو اتعظت بمف : (حفظت ما بقي) مف عمرؾ وتداركتو في فعؿ األعماؿ الصالحة وا 

. مضى؛ لكنت أحفظ عمى ما بقي في االتعاظ واالنزجار بو
 
إل ى أمرائو عمى الجيوش  (4[)عميو السبلـ]ومف كتاب لو  (50)
( 5)[بسـ اهلل الرحمف الرحيـ]
الثغر : جمع مسمحة وىي: المسال : (مف عبد اهلل عمي أمير المؤمنيف إلى أصحاب المسال )

: والمرقب، قاؿ الشاعر
بكؿ قياد مسِنفة عنود 

 __________
. ومف كتاب لو عميو السبلـ إلى معاوية أيضاً : في شرح النيج (1)
. بيا(: ب)في  (2)
. بما ناؿ فييا: في شرح النيج (3)
. زيادة في شرح النيج (4)
 (.ب)زيادة في نسخة ذكره في ىامش  (5)

(5/1880 )

 

بيا المسال  والِغوار ( 1)أضرَّ
 

الناقة التي ُيَشدُّ عمييا : الخيؿ في سيرىا، وبفتحيا (2)الفرس التي تتقدـ: بكسر النوف ىي: والمسنفة
. الحبؿ: بالِسناؼ وىو

أراد أف الحؽ الواجب هلل تعالى : (أما بعد؛ فإف حقًا عمى الوالي أف ال يغيّْره عمى رعيتو فضؿ نالو)
عمى مف تولى أمر ىذه األمة وتصرؼ عمييـ، أف اهلل تعالى إذا خصو بفضؿ وأعطاه كرامة مف 



 

 

. عنده لـ يتغير عمَّا كاف عميو قبؿ ذلؾ، مف التواضع والرفؽ والنصيحة
أي وال يغيره ما خصو اهلل بو مف الكـر والطَّْوؿ، عف أف يزيده ذلؾ رفقًا : (وال َطْوٌؿ ُخصَّ بو)

. وتواضعًا ليـ
. وأف يكوف ما أمده اهلل بو مف النعـ وخولو مف العطاء: (وأف يزيده ما قسـ اهلل لو مف ِنَعِموِ )
. قربًا منيـ: (ُدُنّوًا مف عباده)
عطفت الناقة : عودًا عمييـ بالمصمحة، ورجوعًا عمييـ بالمنفعة، مف قوليـ: (وعطفًا عمى إخوانو)

(. 4)إذا رجعت عميو باإلرامة (3)عمى بوّْىا
ف لكـ عندي) . المتوجو مف حقكـ، والواجب عمي هلل مف أجمكـ: (أال وا 
. أي ال أمنعو بؿ أفضيو إليكـ وأطمعكـ عميو: (أاّل أحتجز دونكـ سراً )
إال ما كاف مصمحة في تدبير الحرب، ومصال  الجيوش، فإنو ال ينبغي إفضاؤه إلى : (إال في حرب)

. كؿ أحد؛ لما في ذلؾ مف المصمحة في األمر العاـ وىو الجياد
 __________

.  ونسبو لبشر، والِغوار بكسر الغيف أي كثرة الغارات بيا2/179لساف العرب  (1)
. الذي يتقدـ(: أ)في  (2)
. عمى ولدىا(: ب)ولد الناقة ساعة أف تضعو أو إلى أف يفصؿ عف أمو، وفي : البوُّ  (3)
عاطفة : رئمت الناقة ولدىا ترأمو رأمًا ورأمانًا عطفت عميو ولزمتو، والناقة رؤـو ورائمة ورائـ (4)

انظر ). عطفيا فترأمت ىي عميو تعطفت، ورأميا ولدىا الذي ترأـ عميو: عمى ولدىا، وأرأميا عميو
 (.1/1091لساف العرب 

(5/1881 )

 

. أسرُّه، ويكوف مطويًا ال يعمـ بحالو: (وال أطوي دونكـ أمراً )
فإف إخفاءه مصمحة لما يرجع إلى الخصومة والتنازع فييا، وفي ىذا داللة عمى أف : (إال في حكـ)

نما يحكـ في القضية بما أداه إليو رأيو فييا . الحاكـ ال ينبغي منو أف يكوف مفتيًا، وا 
موضعو الذي ُيْنَحُر فيو، وأراد : أجمو، ومحؿ اليدي: محؿ الديف(: عف محمو (1)وال أؤخر لكـ حقاً )

. ال أؤخره عف موضعو الذي يستقر فيو 
يعني وال أقطعو قبؿ وقت انقطاعو، وغرضو مف ىذا كمو الوفاء بما (: دوف منقطعو (2)وال أقؼ بو)

كماليا ليـ تماميا وا  . يجب الوفاء بو مف حقوقيـ، وا 
. ال فضؿ ألحدكـ عمى اآلخر في ذلؾ، ضعيفًا كاف أو قوياً : (وأف تكونوا عندي في الحؽ سواء)
. مف نفسي لكـ والتزمتو: (فإذا فعمت ذلؾ)



 

 

بما ىداكـ إليو مف األحكاـ، وتعميمكـ ما ال تعمموف مف سنف مف كاف : (وجبت هلل عميكـ النعمة)
. قبمكـ

. بما وفيت بو مف الحقوؽ لكـ: (ولي عميكـ الطاعة)
. ترجعوا عمى أعقابكـ عند دعائي لكـ، وتتأخروا عف مرادي: (وأالَّ تنكصوا عف دعوة)
. تياونوا في إصبلح حاؿ تقدروف عمى إصبلحو وتتحققوف وجوبو عميكـ: (وال تفرطوا في صبلح)
الماء الكثير، وأراد أنكـ تجاوزا في : جمع غمرة وىي: الغمرات: (وأف تخوضوا الغمرات إلى الحؽ)

. الوصوؿ إلى الحؽ األمور الصعبة واألىواؿ العظيمة
والمناصحة في كؿ  (4)الذي أشرت إليو مف امتثاؿ األمر(: عمى ذلؾ (3)فإف أنتـ لـ تستقيموا لي)

. شيء
أراد أنو قد بمغ في اليواف كؿ غاية مف أجؿ اعوجاجو : (لـ يكف أحد أىوف عميَّ ممف اعوجَّ منكـ)

. عف االستقامة عمى ما قمتو والميؿ عنو
 __________

. أمراً (: ب)في  (1)
(. ىامش في ب)بكـ : في نسخة (2)
. ، وفي شرح النيج(ب)لي، زيادة في  (3)
 .األوامر(: ب)في  (4)

(5/1882 )

 

التعزير البالغ واإلىانة العظيمة، وفي ىذا داللة عمى جواز التعزير عند (: (1)ثـ أعظـ لو العقوبة)
. مخالفة اإلماـ لما يأمر بو مف أوامر الديف ومصال  الشرع

. أي وال أتركيا طمبًا لمرخصة في ذلؾ: (وال يجد عندي فييا رخصة)
. أي الذي أشرت إليو ممف كاف أميرًا عميكـ فيو حؽ واجب عمييـ لكـ: (فخذوا ىذا مف أمرائكـ)
: ما فرض اهلل عميكـ مف طاعتيـ، واالمتثاؿ لما أمروا بو، وىو: (وأعطوىـ مف أنفسكـ)
. في الديف وجياد أعداء اإلسبلـ(: (2)ما يصم  اهلل بو أمركـ)
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى عمالو عمى الخراج  (51)
ىو عبارة عما يؤخذ عمى ىذه : والخراج: (مف عبد اهلل عمي أمير المؤمنيف إلى أصحاب الخراج)

، (3)األراضي التي تجعؿ في يدي أىميا عمى خراج يؤدونو، افتتحيا عمر وجعميا عمى ىذه الصفة
وىي سواد العراؽ، وىي ما بيف ُعبَّاداف إلى الموصؿ في الطوؿ، وما بيف القادسية إلى حمواف في 



 

 

. ، واستمر ذلؾ بعد عمر فمـ يغيره أمير المؤمنيف(4)العرض
مف األىواؿ العظيمة كالموت والقبر واإلفضاء إلى : (أما بعد؛ فإف مف لـ يحذر ما ىو صائر إليو)

. القيامة، وغير ذلؾ مف الفجائع
عف ىذه المخافات؛ ألنو إذا كاف آمنًا ليا لـ تخطر لو عمى باؿ وال ىو : (لـ يقدّْـ لنفسو ما يحرزىا)

. في شيء منيا
باإلضافة إلى نعـ اهلل تعالى عميكـ، وباإلضافة إلى ما يستحقو مف : (واعمموا أف ما كمفتـ يسير)

. التعظيـ
. الذي جعمو اهلل جزاء عميو: (وأف ثوابو)
. بغير نياية ال يعمـ حالو إال اهلل: (كثير)

 __________
. في العقوبة(: ب)في  (1)
. والسبلـ: بعده في نسخة وشرح النيج (2)
.  لئلماـ القاسـ بف محمدعميو السبلـ294-2/293انظر عف الخراج وكيفية وضعو االعتصاـ  (3)
 .2/294انظر المصدر السابؽ  (4)

(5/1883 )

 

يريد لو فرضنا فرضًا عمى جية : (ولو لـ يكف فيما نيى اهلل عنو مف البغي والعدواف عقاب يخاؼ)
. التقدير أنو ال يستحؽ في مقابمة ىذه المناىي مف البغي والعدواف شيء مف العقوبات المخوفة

لكاف ما وعد اهلل عمى اجتنابو مف الثواب العظيـ : (لكاف في ثواب اجتنابو ما ال عذر في ترؾ طمبو)
ما ال يعذر أحد في ترؾ طمبو، فكيؼ بو وقد أوعد عميو ىذه العقوبات العظيمة، وفي كبلمو ىذا 

داللة عمى أف لطمب النفع موقعًا عظيمًا في النفوس ال يخفى حالو،وينبغي المواظبة عمى 
تحصيمو،وتشير إليو العقوؿ، ويدؿ عمى أف توقي الضرر أدخؿ في االجتناب مف طمب النفع ال 

يكف في ذلؾ إال فوات النفع فكيؼ بحالو وقد اختص بضرر عظيـ ال يقـو لو  (1)محالة، وليذا لو لـ
. شيء، فيو باالنكفاؼ ال محالة أحؽ

. حقوقيـ: (فأنصفوا الناس)
. وأعطوىـ إياىا سمحة مف جيتكـ: (مف أنفسكـ)
نفاذىا: (واصبروا لحوائجيـ) . أي مف أجؿ قضائيا وا 
. تحفظوف ما أعطوكـ مف أمواليـ: (فإنكـ خزاف الرعية)
يشير إلى العامؿ عمى الصدقة ىو وكيؿ صاحب الماؿ، وأمينو عمى ما دفعو إليو، : (ووكبلء األمة)



 

 

. وليذا فإف القوؿ ىو قولو عمى ما دفعو إليو
الذيف يختمفوف بيف اإلماـ ورعيتو، ويسفروف في حوائجيـ فيأخذوف مف الرعية ما : (وسفراء األئمة)

. أعطوىـ، ثـ يؤدونو إلى اإلماـ
بالسيف منقوطة مف أسفميا، أي ال تقطعوه بما يشغمو عنيا، وفيو : (وال تحسموا أحدًا عف حاجتو)

. أي وال تغضبوه وال تؤذوه عف حاجتو (2)بالشيف المنقوطة مف أعبلىا: رواية أخرى
حرازه: الطمبة: (وال تحبسوه عف َطِمَبِتوِ ) . ما يطمب، أي وال تمنعوه عف إدراؾ مطموبو وا 

 __________
(. ب)لـ، سقط مف  (1)
 .وال تحشموا: أي (2)

(5/1884 )

 

. ال تكمفوىـ إذا طمبتـ منيـ الخراج(: في الخراج (1)وال تبيعفَّ لمناس)
. يتوقوف بو البرد عند شدتو: (كسوة شتاء)
. وال ما يتوقوف بو الحر عند فورتو: (وال صيؼ)
كالبقر لمحرث والزراعة، واإلبؿ لمحمؿ، والدواب التي لبلعتماؿ : (وال دابة يعتمموف عمييا)

والسوائـ، وغير ذلؾ مما ال مضرة عمييـ في  (2)واالضطراب، فأما ما عدا ذلؾ مف الدواب كالخيؿ
. بيعو فيؤخذ منو

. لمخدمة يضر بصاحبو فقده: (وال عبداً )
حاصؿ كبلمو ىذا أف طمب الخراج فيو سيولة مف جية : (وال تضربفَّ أحدًا سوطًا لمكاف درىـ)

الشرع ورفاىية لما ذكره مف ىذه اآلداب، وتقرير ىذه الوظائؼ، ولكف إف أعطى صاحب الخراج ُقِبَؿ 
ال فضربو حراـ، ال يحؿ لمكاف آدائو  . منو وا 

 __________
. الناس: في شرح النيج (1)
 .إلخ...فأما عدا ذلؾ كالخيؿ والسوائـ (: ب)في  (2)

(5/1885 )

 



 

 

ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إال بطيبة مف )): لما ورد عف الرسوؿ: (وال تمسفَّ ماؿ أحد مف الناس)
(. 1()(نفسو

مف أىؿ الصبلة واإلسبلـ فإنو قد أحرز مالو بإسبلمو، وال معاىد مف أىؿ الذمة : (مصٍؿ وال معاىد)
. كالييود والنصارى، فإف ىؤالء ال يحؿ شيء مف أمواليـ ألحد

: في أيدي البغاة عند قتاليـ، وليذا قاؿ: (إال أف تجدوا فرسًا أو سبلحاً )
: يتعدى عمييـ بالقتاؿ بو، ويبغي عمييـ: (يعدى بو عمى أىؿ اإلسبلـ)
فيكوف سببًا لمقوة واالستظيار عمى (: أف يدع ذلؾ في أيدي أعداء اإلسبلـ (2)فإنو ال ينبغي لممسمـ)

. المسمميف، وال ُيْتَرُؾ في أيدييـ
. أي قوة(: شوكة عميو (3)فيكوف)

 __________
رواه اإلماـ أحمد بف سميماف عميو السبلـ في أصوؿ األحكاـ في باب مف يقتؿ حدًا، ورواه  (1)

وعزاه  (163) الباب 263-2/262القاضي العبلمة عمي بف حميد القرشي في مسند شمس األخبار 
أخرجو أبو داود، والبييقي في الشعب، : إلى أمالي أبي طالب، وقاؿ العبلمة الجبلؿ في تخريجو

وابف قانع، وأبو نعيـ، عف أبي حرة الرقاشي، عف عمو حرة الرقاشي، وعبد الرزاؽ، عف الحسف 
في موسوعة  ((ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إال بطيب نفس منو)): وىو بمفظ: انتيى، قمت. مرسبًل بمفظو

، وسنف 8/182، 6/100 وعزاه إلى السنف الكبرى لمبييقي 7/363أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
، والتمييد البف 3/45، وتمخيص الحبير البف حجر4/172، ومجمع الزوائد لمييثمي3/26الدارقطني
ورواه السيد العبلمة أحمد : ، قمت2/96، وكشؼ الخفاء(397)، وكنز العماؿ برقـ 1/202عبد البر

. 4/519بف يوسؼ زبارة في أنوار التماـ 
. لمسمـ(: ب)في  (2)
 .إلخ...فيكوف ذلؾ (: ب)في  (3)

(5/1886 )

 

ولرسولو، ولؤلئمة ولسائر المسمميف، فالديف  (1)ولكف ابذلوىا هلل تعالى: (وال تدّْخروا أنفسكـ نصيحة)
. ىو النصيحة

. أي وال تكتموا الجند تعميـ حسف السيرة: (وال الجند حسف سيرة)
. أي وأعينوا الرعية بما أمكف في أمورىـ: (وال الرعية معونة)
. وال تتدخروا عنو ما يكوف قوة في حالو: (وال ديف اهلل قوة)
أبميتو : أببله اهلل ببلًء حسنًا إذا أعطاه، ومنو قوليـ: أي أعطوا، مف قوليـ: (وأبموا في سبيؿ اهلل)



 

 

. معروفًا أي أعطيتو
ما طمب وجوب اإلعطاء فيو، وىي األمور المفروضة في األمواؿ، وقد عرفيا : (ما استوجب عميكـ)

. وأعمـ بيا
أي وضع صنائع ونعمًا عندنا وعندكـ، يعني معاشر : (فإف اهلل سبحانو قد اصطنع عندنا وعندكـ)

. األئمة بما فضميـ، وأوجب طاعتيـ، ومعاشر الرعية بما رزقيـ، وأعطاىـ مف الخيرات
. أي مف أجؿ أف نؤدي شكره عمى حد طاقتنا: (أف نشكره بجيدنا)
. ننصر دينو مقدار القوة في ذلؾ: (وأف ننصره ما بمغت قوتنا)
. لنا عمى ذلؾ الذي أوجبو عمينا: (وال قوة)
عانتو ولطفو بنا: (إال باهلل) . بتقوية اهلل لنا، وا 
. المتعالي بنعمو، أو المتعالي عف شبو الممكنات بذاتو: (العمي)
(. 2)[جّؿ وعبل]فبل يمكف وصفو، أو ال يمكف بموغ غاية شكر نعمو : (العظيـ)
 
الصبلة  (3)ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى أمراء الببلد في معنى (52)

نما فعؿ ذلؾ ليعمـ أنو لـ يبؽ شيئًا مف معالـ الديف إال أوضحو، وال طريقًا في تعميـ الخير إال  وا 
. سمكو، ولقد أباف لمف تحقؽ وأبصر، ورمز إلى المواعظ لمف اتعظ واعتبر

 __________
(. ب)تعالى، زيادة في  (1)
(. ب)زيادة في  (2)
 .وشرح النيج( ب)معنى، زيادة في  (3)

(5/1887 )

 

اعمـ أف المعتمد في تقرير : (أما بعد؛ فصموا بالناس الظير حيف تفيء الشمس مثؿ مربض العنز)
أمَّني جبريؿ عند باب البيت )): الوقت المشروع لمصبلة، ما رواه ابف عباس عف الرسوؿ أنو قاؿ

مرتيف، فصمَّى بي الظير حيف زالت الشمس، وصمَّى بي العصر حيف صار ظؿُّ كؿّْ شيء مثمو، 
ائـ، وصمَّى بي العشاء حيف غاب الشَّفؽ األحمر ، وصمَّى بي  وصمَّى بي المغرب حيف أفطر الصَّ
الفجر حيف حـر الطعاـ والشراب عمى الصائـ، ثـ عاد فصمَّى بي الظير حيف صار ظؿُّ كؿّْ شيء 
مثمو، وصمَّى بي العصر حيف صار ظؿُّ كؿّْ شيء مثميو، وصمَّى بي المغرب كصبلتي باألمس، 

: وصمَّى بي العشاء حيف ذىب ثمث الميؿ، وصمَّى بي الصب  حتى كاد حاجب الشمس يطمع، ثـ قاؿ
( 1)يا محمَّد، الوقت ما بيف ىذيف الوقتيف



 

 

 __________
، والحديث أورده اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ (ب)الوقتيف، زيادة في  (1)
أجمعوا : وفي المنتخب:  وعزاه إلى المنتخب لئلماـ اليادي عميو السبلـ حيث قاؿ ما لفظو1/321

جميعًا يعني المحدثيف عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، ثـ ذكر الخبر المذكور في المنتخب 
ثـ التفت إليَّ جبريؿ )): وىو فيو باختبلؼ في بعض لفظو عما ىنا، والمعنى واحد، والمفظ في آخره

، قاؿ اإلماـ ((يا محمد، ىذا وقت األنبياء مف قبمؾ، الوقت فيما بيف ىذيف الوقتيف: عميو السبلـ فقاؿ
وروى ىذا الحديث مف أىؿ العراؽ أبو بكر بف أبي شيبة : أي اليادي في المنتخب-قاؿ : القاسـ

حدثني : وغيره، ورواه عبد الرزاؽ عف سفياف الثوري، وابف أبي سبرة عف عبد الرحمف بف الحارث قاؿ
قاؿ رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو : حكيـ بف حكـ عف نافع بف جبير، عف ابف عباس قاؿ

وقد جاء ىذا الحديث مف وجوه : قاؿ اليادي- يعني المتقدـ المذكور في المنتخب-الخبر ...وسمـ
ثـ ساؽ اإلماـ . انتيى كبلـ اليادي عميو السبلـ في المنتخب. شتى لـ نذكرىا لئبل يطوؿ الكبلـ

القاسـ رواية أخرى لمخبر وعزاىا إلى شرح التجريد لممؤيد باهلل عميو السبلـ بسنده عف ابف عباس 
، وانظر سيرة 325-1/321انظر المصدر المذكور ). انتيى. وذكر مخرجييا مف أصحاب الحديث

 .(، تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ1/160ابف ىشاـ 

(5/1888 )

 

. فيذه ىي األوقات المشروعة مف جية الرسوؿ لمصبلة( (
فأما أمير المؤمنيف فقد اختار ىاىنا أمورًا عمى قدر المصمحة نذكرىا ونظير وجييا، فبدأ بالظير 

، فاختار إدخاؿ (1)تأسيًا بجبريؿ، فقدَّر فييا رجوع الشمس مثؿ مربض العنز في ناحية المشرؽ
أبردوا عف الصبلة بالظير، فإف شدة الحرّْ )): نصؼ الذراع في الوقت، ووجيو ما ورد عف الرسوؿ

. ، فاإلبراد سنة عمى ىذا خاصة في الحجاز، فإف الحرّْ فيو شديد(2()(مف في  جينـ
. ليس فييا اصفرار: (وصموا بيـ العصر والشمس بيضاء)
. لـ يضعؼ ضوؤىا: (حية)
. أي في بعض كثير منو: (في عضو مف النيار)
: يأتي نصؼ بريد؛ ألف البريد أربعة فراسخ، والفرسخ (4[)ستة أمياؿ(: ]فرسخاف (3)حيف يسار فيو)

ثبلثة أمياؿ، فيأتي الفرسخاف ستة أمياؿ مف اثني عشر، وىي البريد، فكبلمو في العصر يدؿ عمى 
. بعض تأخر ليس بالكثير

 __________
. الشرؽ(: ب)في  (1)



 

 

في االعتصاـ (( إف شدة الحر مف في  جينـ، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصبلة: ))الحديث بمفظ (2)
 وعزاه إلى البخاري، ومسمـ، وأبي داود، والترمذي عف 1/333لئلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ 

في موسوعة أطراؼ  ((أبردوا بالظير فإف شدة الحر مف في  جينـ)): أبي ذر رحمو اهلل، وىو بمفظ
، 4/1335، والكامؿ البف عدي(679)، وعزاه إلى سنف ابف ماجة 1/33الحديث النبوي الشريؼ 

، ومسمـ في 1/142وعزاه إلى البخاري  ((أبردوا عف الصبلة فإف شدة الحر مف في  جينـ)): وبمفظ
. ولمحديث شواىد عدة وروايات مختمفة انظرىا ومصادرىا في الموسوعة (181)المساجد 

. فييا: في نسخة وشرح النيج (3)
 (.ب)ما بيف المعقوفيف زيادة في  (4)

(5/1889 )

 

يعني حيف تغيب الشمس، وال خبلؼ أف وقت وجوبيا : (وصموا بيـ المغرب حيف يفطر الصائـ)
. الغروب (1)متعمؽ بغروب الشمس، ولكف الخبلؼ إنما ىو في أمارة

. مف عرفة إلى مزدلفة، فإنو أيضًا يتعمؽ بالغروب (3)يسير(: (2)ويدفع الحاج)
. يريد األحمر: (وصموا بيـ العشاء حيف يتوارى الشفؽ)
. يشير إلى أف وقت اختيارىا إلى ثمث الميؿ: (إلى ثمث الميؿ)
. يعني صبلة الصب : (وصموا بيـ الغداة)
( 6)ىو المستحب، كما ورد عف الرسوؿ (5)يشير إلى أف اإلسفار(: صاحبو (4)والرجؿ يعرؼ وجو)

، وقد ورد أنو كاف في آخر عمره (7)((أسفروا بالفجر فإنو أعظـ لؤلجر)): صمى اهلل عميو وآلو وسمـ
عمى التغميس بيا، ثـ ألصحابنا ولمفقياء في ىذه األوقات اضطراب عظيـ، وليس مف  (8)[يداـو]

. ىمنا ذكره
صموا بيـ صبلة )):يريد في صبلة الجماعة، كما جاء عف الرسوؿ: (وصموا بيـ صبلة أضعفيـ)

(. 9()(أضعفيـ
 __________

. أمارات(: ب)في  (1)
. ويدفع الحاج إلى منى: في شرح النيج (2)
. يشير(: أ)في  (3)
(. ب)وجو، سقط مف  (4)
. أضاء وانكشؼ: أسفر الصب  (5)
. عف النبي(: ب)في  (6)



 

 

 1/521 وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ2/372رواه ابف األثير في النياية  (7)
، ومسند أحمد بف حنبؿ 1/272( المجتبى)، وسنف النسائي (154)إلى سنف الترمذي 

، 4/295، والمعجـ الكبير لمطبراني 1/457، والسنف الكبرى لمبييقي 5/429، 4/142،143
.. ، إلى مصادر أخرى انظرىا ىناؾ1/320ومصنؼ ابف أبي شيبة

. ظ: حيث أثبتيا ىناؾ، وظنف عمييا بقولو( ب)زيادة مف ىامش في  (8)
في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ (( صؿ بيـ صبلة أضعفيـ: ))الحديث بمفظ (9)
، والطبقات 423، والمطالب العالية البف حجر(22872) وعزاه إلى الكنز العماؿ برقـ 5/533

 .7/27الكبرى البف سعد
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: البموى، كما قاؿ تعالى: تفتنوف الناس بإطالة الصبلة عمييـ جماعة، والفتنة: (وال تكونوا فتانيف)
ـْ َقْوـَ ِفْرَعْوفَ } [. 17:الدخاف]{َوَلَقْد َفَتنَّا َقْبَمُي
 
كتبو لؤلشتر النخعي حيف واله مصر وأعماليا، لما اضطرب  (1[)لو عميو السبلـ]ومف عيد  (53)

أمرمحمد بف أبي بكر رضي اهلل عنو وىو أطوؿ عيد كتبو، وأجمعو لممحاسف 
 (بسـ اهلل الرحمف الرحيـ)
اسـ اهلل مكتوب في صدر كؿ كتاب مف كتبو، وكؿ : (ىذا ما أمر بو عبد اهلل عمي أمير المؤمنيف)

وصية مف وصاياه، ولكنيا أسقطت لما كانت مجموعة في كتاب واحد، وكيؼ ال وىو أحؽ الناس 
. بالعمؿ عمى السُّنة ومبلحظة أدبيا

يحتمؿ أف يكوف تمقيبو باألشتر؛ النقبلب جفف عينو، ويحتمؿ أف يكوف : (مالؾ بف الحارث األشتر)
نما لقب بذلؾ وصفًا لو بالشجاعة، وتشبيياً  لو  (2)ذلؾ أخذًا لو مف لقب الديؾ، فإنو يسمى أشتر، وا 

. بالديؾ في لقط الحبوب وانتقائيا (3)في لقط الرجاؿ في الحرب 
قؿ : ويحكى أف الطرمّْاح دخؿ يومًا عمى معاوية، وكاف مف أصحاب أمير المؤمنيف، فقاؿ لو معاوية

الكوفة، وىا أنا قاصده، فقاؿ  (4)إني قد جمعت مف العساكر بعدد حبات جاورس: البف أبي طالب
(. 5)إف لعمي ديكًا أشتر يمتقط جميع ذلؾ، فانكسر معاوية لكبلمو: لو الطرمّْاح

 __________
. وشرح النيج( ب)زيادة في  (1)
. تشبييًا، بغير الواو(: ب)في  (2)
. بالحرب(: ب)في  (3)



 

 

فمعمو ( ، ونسخة أخرى(ب)، و(أ)ىامش في )تمت مف الجوىري . ىو حب الدخف: الجاورس (4)
. تفسير مف المؤلؼ

لمشريؼ عمي بف ناصر الحسيني، وشرح نيج الببلغة لميثـ بف عمي - خ-أعبلـ نيج الببلغة  (5)
والرواية فيو  (ـ1999 - ى1420 سنة1ط)لبناف - ، منشورات دار الثقميف بيروت 5/127البحراني 

 .مع اختبلؼ يسير

(5/1891 )

 

. جعمو أميرًا فييا وواليًا عمى أمورىا: (في عيده إليو حيف والَّه مصر)
أخذ الخراج، والواو فييما عمى غير قياس، والوجو فييما : الجبوة والجباوة ىو(: خراجيا (1)جبوة)

. الياء
. مف كاف معاديًا ليا: (وجياد عدوىا)
. القياـ فييـ بما يصمحيـ في أمور الديف والدنيا: (واستصبلح أىميا)
. بالعدؿ فييـ والسيرة الحسنة: (وعمارة ببلدىا)
. اتَّقاه في مبلحظة أمره ونييو: (أمره بتقوى اهلل)
يثار طاعتو) . آثرتو بكذا إذا جعمتو أحؽ بو، وأراد إيثارىا عمى كؿ شيء مف األعماؿ: (وا 
. فعمو واالحتكاـ لو: (واتباع ما أمر بو)
مما أوعد عمى تركو بالعقاب، وىو الفرض، وما لـ يكف حالو كذلؾ : (في كتابو مف فرائضو وسننو)

وىو عبارة عف السنة، والفرض والواجب أمر واحد، ومف خالؼ في ذلؾ فخبلفو متعمؽ بالعبارة ال 
. غير

. إحراز الجنة: امتثاليا واإلتياف بيا، والسعادة ىي(: ال َيْسَعُد أحد إال باتّْباعيا (2)الذي)
. إنكارىا: (وال يشقى أحد إال مع جحودىا)
ضاعتيا) . الخسارة بالوقوع في النار: إىماليا واّطراحيا، والشقاوة: (وا 
. في تغيير المنكر: (وأف ينصر اهلل بيده)
. بأف يكوف كارىًا لو: (وقمبو)
. بالنيي عنو والذـ لمف فعمو: (ولسانو)
َوَلَينُصَرفَّ المَُّو َمْف }: (4)حيث قاؿ تعالى(: مف نصره (3)فإنو جؿَّ اسمو قد تكفَّؿ بنصر)

[. 40:الحج]{َينُصُرهُ 
عزاز مف أعزَّه) نفاذىا: (وا  عبلء كممتو وا  . برفع درجتو، وا 
نزاليا عند: كسرالنفس(: عند الشيوات (5)وأمره أف يكسر نفسو) السمو،  (6)وضعيا عف العمو وا 



 

 

. ومخالفتيا في كؿ ما تريده وتيواه
 __________

. جباية: في شرح النيج (1)
. التي: في نسخة وشرح النيج (2)
(. ىامش في ب)بنصرة : في نسخة (3)
(. ب)تعالى، سقط مف  (4)
. مف نفسو: في نسخة وشرح النيج (5)
 .عف(: ب)في  (6)

(5/1892 )

 

: كفَّيا عند تقحميا والوثبات ليا عمى ما ييمكيا، ثـ تبل قولو تعالى(: (1)ونزعيا عند الجمحات)
. في جميع حاالتيا: [53:يوسؼ]({ِإفَّ النَّْفَس أَلمَّاَرٌة ِبالسُّوءِ } ف)
ـَ َربّْي}) بالتدارؾ باأللطاؼ الخفية، والحماية عف الشر بالتوفيقات : [53:يوسؼ]({ِإالَّ َما َرِح

. المصمحية
أف رياضة النفس ىي مف أىـ المقاصد، وأجؿ المطالب بتصفيتيا عف األخبلؽ المذمومة؛ : واعمـ

. لتكوف واصمة إلى سعادة األبد، ونعيـ السرمد
. ناداه باسمو عمى جية المبلطفة: (ثـ اعمـ يا مالؾ)
. مصر وأعماليا: (أني قد وجيتؾ إلى ببلد)
الناس بينيـ مرة  (2)ما يتداولو: جمع دولة بالفت ، وىي: الدوؿ: (قد جرت عمى أىميا دوؿ قبمؾ)

. ليذا ومرة لذاؾ
. يريد مف استقامة طرقيـ في العدؿ، واعوجاجيا في الجور: (مف عدؿ وجور)
. أفعالؾ وأحوالؾ كميا: (وأف الناس ينظروف مف أمورؾ)
مف المعاممة وحسف السيرة، وطيب المعاشرة، (: الوالة قبمؾ (3)في مثؿ ما كنت تنظر فيو مف أمر)

. وغير ذلؾ مف األحواؿ
. مف الثناء الحسف أو خبلفو: (ويقولوف فيؾ ما كنت تقولو فييـ)

 __________
. وينزعيا عند الجمحات، فإف النفس أمارة بالسوء: في شرح النيج (1)
. ما تداولو(: أ)في  (2)
 .أمور: ، وفي شرح النيج(ب)أمر، سقط مف  (3)



 

 

(5/1893 )

 

مف الثناء الحسف والذكر (: عباده (2)يستدؿ عمى الصالحيف بما يجري اهلل ليـ عمى ألسنة (1)فإنما)
. وىكذا حاؿ المعصية (3)((لو أطيع اهلل مف وراء سبعيف بابًا ألظيره اهلل)): الجميؿ، وفي الحديث

. ما يخبأ: (4)واحدة الذخائر، وىو: الذخيرة: (فميكف أحب الذخائر إليؾ)
الصال  الذي يصم  لمقبوؿ  (6)إما الذي أصم  حاؿ صاحبو في القيامة، أو(: (5)العمؿ الصال )

. عند اهلل تعالى
. أراد ال تكوف سيقة لو، وال يكوف مالكًا لؾ فتيمؾ: (فاممؾ ىواؾ)
. أراد اقبضيا عف فعؿ ما ال يحؿ فعمو، وال تبذليا فيو: (وُش َّ بنفسؾ عمَّا ال يحؿ لؾ)
. وىو منعيا: (فإف الش  بالنفس)
أراد أنؾ إذا ممكتيا وشححت عمييا فقد انتصفت منيا في (: كرىت(7)اإلنصاؼ منيا فيما أحبت و)

. مرادىا ومكروىيا
. اجعؿ الرحمة شعارًا لو تبلصقو في حاالتو كميا: (وأشعر قمبؾ الرحمة لمرعية)
. الشفقة والحنو عمييـ: (والمحبة ليـ)
. في جميع أمورىـ: (والمطؼ بيـ)
. العداوة واالفتراس (8)في معاممتؾ ليـ، التي مف طبعيا: (وال تكونفَّ عمييـ َسُبعًا ضارياً )

 __________
نما: في شرح النيج (1) . وا 
. ألسف: في شرح النيج (2)
لو شاىد رواه مف حديث طويؿ عف أنس بف مالؾ، القاضي العبلمة عمي بف حميد القرشي  (3)

ولو أف عبدًا اتقى اهلل : ))، ولفظ الشاىد فيو(66) الباب 1/392رحمو اهلل في مسند شمس األخبار 
في بيت في جوؼ بيت إلى سبعيف بيتًا، عمى كؿ بيت باب مف حديد، أللبسو اهلل رداء عممو، حتى 

أخرجو الحاكـ في تأريخو عف : ، وقاؿ العبلمة الجبلؿ في تخريجو((يتحدث بو الناس وحتى يزيدوا
. انتيى. أنس

. وىي(: ب)في  (4)
. ذخيرة العمؿ الصال : في شرح النيج (5)
ما(: ب)في  (6) . وا 
. أو: في شرح النيج (7)
 .أي السباع (8)



 

 

(5/1894 )

 

. في أخذىا (1)تجعؿ أكميـ بمنزلة الغنيمة التي ال تبعة: (تغتنـ أكميـ)
: يريد عمى تفاوت أخبلقيـ وبياف طرقيـ، ال ينفكوف عف نوعيف: (فإنيـ صنفاف)
ف كانت رتبتؾ فوؽ رتبتو، فأنتما سواء مف جية األخوة في الديف: (إما أخ لؾ في الديف) . وا 
ما نظير لؾ في الخمؽ) . مماثؿ لؾ في الطبائع والسجايا: (وا 
. الذي يتقدـ القـو لطمب الماء: يتقدـ منو، ومنو الفارط وىو(: الزلؿ (2)يفرط منو)
. في أجساميـ ومقاصدىـ وأغراضيـ: (وتعرض ليـ العمؿ)
ويعرض ليـ الزلؿ والخطأ في تصرفاتيـ عمدىا وخطئيا، : (ويؤتى عمى أيدييـ في العمد والخطأ)

(. 3)((الناس كإبؿ مائة، ال تجد فييا راحمة)): وفي الحديث
. عف زلميـ: (فأعطيـ مف عفوؾ)
. عف خطأىـ: (وصفحؾ)
يريد اجعؿ حاليـ باإلضافة إليؾ عمى مثؿ (: يعطيؾ اهلل مف عفوه وصفحو (4)مثؿ الذي تحبُّ أف)

كنت تحبُّ عفوه وصفحو مع استغنائو عنؾ، فيـ أيضًا  (5)حالؾ باإلضافة إلى اهلل تعالى، فإذا
. يحبُّوف عفوؾ وصفحؾ، مع افتقارؾ إلييـ في أكثر األمور

. بما جعؿ لؾ مف الوالية عمييـ، والتصرؼ في أمورىـ: (فإنؾ فوقيـ)
. يريد واإلماـ الذي والَّؾ َماِلٌؾ لتصرفؾ أيضاً : (ووالي األمر عميؾ فوقؾ)

 __________
. أي ال ذنب وال حرج (1)
. منيـ: في شرح النيج (2)
 بسنده عف أبي ىريرة مع اختبلؼ 2/145أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (3)

يعني أف المرضّي مف : ، وقاؿ في شرحو1/15يسير في بعض لفظو، وىو في نياية ابف األثير
الناس في عزة وجوده كالنجيب مف اإلبؿ القوي عمى األحماؿ واألسفار الذي ال يوجد في كثير مف 

. اإلبؿ
. إلخ...مثؿ الذي تحب وترضى أف : في شرح النيج (4)
 .فإف(: ب)في  (5)

(5/1895 )

 



 

 

وىذه الفوقية ىي فوقية القير والسمطنة، واالحتكاـ والوالية، ال فوقية الجية في : (واهلل فوؽ مف واّلؾ)
. جميع مواقعيا ىاىنا

أو لئلماـ، أف تكوف كافيًا فيما يحتاجوف  (1)طمب منؾ، والضمير هلل تعالى: (وقد استكفاؾ أمرىـ)
. إليو مف أمور دينيـ

. امتحنؾ بالتصرؼ عمييـ واختبرؾ في ذلؾ: (وابتبلؾ بيـ)
: فيو وجياف: (ال تنصبف نفسؾ لحرب اهلل)

أف يريد ال تفعؿ شيئًا مف المعاصي التي تكوف مؤدية لحرب اهلل تعالى، نحو أكؿ الربا، فإف : أحدىما
[. 279:البقرة]{َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَف المَِّو َوَرُسوِلوِ }: (2)اهلل تعالى أوعد عميو بالمحاربة، كما قاؿ تعالى

أف يكوف غرضو ال تحاربفَّ أولياء اهلل مف المؤمنيف وأىؿ الصبلح، فتكوف في الحقيقة : وثانييما
(. 3)محاربًا هلل بحرب أوليائو

نما حذفت النوف لئلضافة، والبلـ ىاىنا مقحمة : (فإنو ال َيَدْى لؾ بنقمتو) أي ال طاقة لؾ بعقوبتو، وا 
. مؤكدة لئلضافة

أي ال يعقؿ ألحد غناء مف دوف رحمة اهلل وعفوه لكؿ مخموؽ، فكؿ : (وال غنى لؾ عف عفوه ورحمتو)
. غنى ليس فيو رحمة مف اهلل وال عفو فيو باطؿ كذب

عف عقوبة عف جريمة ألحد مف الخمؽ، فإف اهلل تعالى قد ندب إليو مطمقًا، : (وال تندمفَّ عمى عفو)
. وال حالة يمكف قبحو فييا

. إظيار التكبر والفرح بما أصابو مف تمؾ العقوبة، وأراد ال تفرح بذلؾ: التبج : (وال تبجحفَّ بعقوبة)
 __________

(. ب)تعالى، زيادة في  (1)
(. أ)تعالى، سقط مف  (2)
(( مف أىاف لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة: ))يشير المؤلؼ عميو السبلـ إلى الحديث القدسي (3)

 بسنده عف أنس بف مالؾ، عف 2/204أخرجو مف حديث طويؿ المرشد باهلل في األمالي الخميسية 
فذكر : رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، عف جبريؿ عميو السبلـ، عف اهلل تبارؾ وتعالى قاؿ

 .الحديث بطولو

(5/1896 )

 

. ما تسرع النفس إليو: البادرة: (وال ُتْسِرعفَّ إلى بادرة)
السعة، وأراد ال تعجؿ إلى ما تدعو إليو النفس مف بوادر السوء : المندوحة: (وجدت عنيا مندوحة)

. فعؿ أو قوؿ، ما داـ لؾ عنيا سعة في تركيا، والتغاضي عنيا (1)مف



 

 

يعني ال تحدثؾ نفسؾ وتزيف لؾ اإلسراع إلى البوادر، (: فأطاع (2)إني مؤمر آمر: وال تقولف)
أنا أمير عمى ما تحت يدي مف ىذه الوالية، وأمير عمى ىذه الرعية، : في نفسؾ أف تقوؿ (3)وتوقع

. فبل بد ليـ مف االنقياد لي في كؿ ما أمرت بو
بطاؿ لقاعدة أمره: (فإف ذلؾ إدغاؿ في القمب) . إفساد لو وا 
. نيكتو الحمى إذا أضعفت قواه وحواسو: إضعاؼ لو، يقاؿ: (ومنيكة لمديف)
ٌب مف الِغَيرِ ) . دنو مف حوادث الدىر ونوازلو: (وتقرُّ
ذا أحدث لؾ ما أنت فيو مف سمطانؾ) ذا وجدت في نفسؾ وانقدح في فؤادؾ: (وا  لما ترى  (4)يريد وا 

(: 5)مف العظمة واإلمرة والحالة الجميمة بالسمطنة، ونفوذ األمر لؾ
. العظمة والكبر: (ُأبَّيةً )
. ُخَيبلَء في حالؾ: (أو َمِخيَمةً )
. تفكَّر في نفوذ ممؾ اهلل عميؾ وقيره لؾ وسمطانو عميؾ: (فانظر إلى ِعَظـِ ممؾ اهلل فوقؾ)
قادر مف تدبيرؾ وتصريفؾ عمى ما ال  (6)وأنو: (وقدرتو منؾ عمى ما ال تقدر عميو مف نفسؾ)

. يمكنؾ القدرة عميو مف جية نفسؾ
. التفكر: (فإف ذلؾ)
. يخفض إليؾ: (ُيَطاِمُف إليؾ)
. ، وىو مثؿ الجماح(7)عمو النفس وارتفاعيا: الطماح: (مف ِطَماِحؾَ )
(. 8)حّده، وأراد يكؼُّ حدَّة النفس وشرتيا: غرب الشيء: (ويكؼ عنؾ مف َغْرِبؾَ )

 __________
(. ب)مف، سقط مف  (1)
. وشرح النيج( ب)آمر، زيادة في  (2)
. ويقع(: ب)في  (3)
. مرادؾ: في نسخة أخرى (4)
(. ب)لؾ، سقط مف  (5)
. فإنو(: ب)في  (6)
(. ب)وارتفاعيا، سقط مف  (7)
 .شرتيا أي غمبة حرصيا (8)

(5/1897 )

 



 

 

ما َبُعَد مف  (2)فاء الشيء إذا رجع، وأراد يرجع إليؾ(: عزب عنؾ مف عقمؾ (1)ويفيء إليؾ ما)
. فيمؾ، وينبّْيؾ عمى خطئؾ في ذلؾ

ياؾ ومساماة اهلل في عظمتو) سما إذا ارتفع وعبل، : الترفع عميو في عظـ كبريائو، مف قوليـ: (وا 
. إياؾ والعمو عميو والتكبر في ذلؾ(3)و
. والمشابية لو فيما اختص بو، وجعمو رداًء لو وىو الكبرياء(: بو في جبروتو (4)والتشبو)
. مف تجبُّره وتكبُّره (5)بما ادَّعى: (فإف اهلل ُيِذؿُّ كؿَّ جبَّار)
. أىانو إذا أذلَّو، وأراد ُيِيْيُف كؿَّ مف تكّبر وتعاظـ: (!وُيِيْيُف كؿ مختاؿ)

: ثـ إنو شرع في نوع آخر مف األدب، بقولو
. مف نفسؾ في أداء حقوقو الواجبة عميؾ، وفروضو البلزمة: (أنصؼ اهلل)
. بأداء حقوقيـ التي ىي واجبة عميؾ: (وأنصؼ الناس مف نفسؾ)
ة أىمؾ) (. 6)مف يقرب إليؾ مف أىمؾ وعشيرتؾ: (ومف خاصَّ
يريد ومف تميؿ إليو ولؾ بو اختصاص وميؿ، واتركيـ في الحؽ : (ومف لؾ فيو ىوى مف رعيتؾ)

. عف الحؽ ألجؿ اختصاصيـ بؾ (7)عمى سواء وال تميؿ
. ما أمرتؾ بو فييـ مف اإلنصاؼ لمحؽ منيـ: (فإنؾ إالَّ تفعؿ)
. ال محالة مف كاف لو حؽ عندىـ: (تظمـ)
. مخاصمًا لو عمى مخالفتو لما نيى عنو مف الظمـ: (ومف ظمـ عباد اهلل كاف اهلل خصمو)
. أي يتولى خصومتو بنفسو دونيـ؛ ألف األمر هلل ذلؾ اليـو: (دوف عباده)
. كاف خصيمًا لو: (ومف خاصمو اهلل)
. حجة داحضة أي باطمة منقطعة عف الحؽ: (أدحض حجتو)
. ال ينزع عف محاربتو: (وكاف هلل حرباً )
. يقمع عما ىو فيو مف الظمـ: (حتى ينزع)
. يرجع إلى اهلل تعالى: (ويتوب)

 __________
. بما: في نسخة وشرح النيج (1)
. إليو(: أ)في  (2)
. أو(: أ)في  (3)
. والتشبيو(: ب)في  (4)
. ادعاه(: ب)في  (5)
. وعترتؾ(: ب)في  (6)
 .وال تمؿ(: ب)في  (7)



 

 

(5/1898 )

 

. إزالتيا وتحويميا: (وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة اهلل)
. عقوبتو وعذابو: (وتعجيؿ نقمتو)
سواء كاف ذلؾ ظممًا في ِعْرٍض، أو ظممًا في حؽ، أو ماؿ، أو غير ذلؾ : (1)(مف إقامة عمى ظمـ)

. مف أنواع الظبلمات، وليذا نكَّره أي ظممًا أي ظمـ كاف
، وألف ((خير األمور أوساطيا)):لما ورد في الحديث: (وليكف أحب األمور إليؾ أوسطيا في الحؽ)

. الوسط أقرب إلى جانب اإلنصاؼ مف غير إفراط في األمر وال تفريط فيو
. أجمعيا لمعانيو، وأشمميا لمقاصده: (وأعمَّيا في العدؿ)
. فإف في رضاىـ صبلح األمر، وقواـ قانونو: (وأجمعيا لرضاء الرعية)
اإلذىاب، ومنو سيؿ جحاؼ أي يذىب بكؿ : اإلجحاؼ: (فإف ُسْخَط العامة يجحؼ برضاء الخاصة)

شيء، وأراد أف العامة ميما سخطت عميؾ تغير األمر، ورضا الخاصة ال وقع لو مع ذلؾ لذىابو 
. عند سخط العامة

ف ُسْخَط الخاصة يغتفر مع رضاء العامة) التغطية، ومنو المغفر، وغفر اهلل ذنوبو إذا : الغفر: (وا 
. غطاىا وسترىا، وأراد أف أىؿ البطانة والخاصة إذا غضبوا فإنو ال يضر مع كوف العامة راضيف

. ألنيـ يسألوف الكثير وال يقنعيـ: (وليس أحد أثقؿ عمى الوالي مؤونة في الرخاء)
عراضيـ(: عند الببلء (2)وأقؿ معونة لو) . لنكوصيـ وا 
. مف أنفسيـ الحؽ: (وأكره لئلنصاؼ)
ليس لمممحؼ : يريد اإللحاح، وألحؼ السائؿ في سؤالو إذا أل ، وعف ىذا قيؿ: (وأسأؿ باإللحاؼ)

(. 3)مثؿ الرد
. لما يظير في نفوسيـ مف استقبللو، وازدراء النعمة عمييـ: (وأقؿ شكرًا عند اإلعطاء)

 __________
. فإف اهلل سميع دعوة المضطريف، وىو لمظالميف بالمرصاد: بعده في النيج (1)
. في الببلء: عند الببلء، في شرح النيج: ، وشرح النيج، وقولو(ب)لو، زيادة في  (2)
 . مختار الصحاح ص (3)

(5/1899 )

 



 

 

يريد أنيـ إذا منعوا عف العطاء فيـ أبطأ الناس وأعظميـ تأخرًا عف العذر : (وأبطأ عذرًا عند المنع)
. عند منعيـ، وحرمانيـ عف المعروؼ واإلحساف

ألـ الخطب إذا خالط وعظـ، وأراد أنيـ ال يصبروف عف : (وأضعؼ صبرًا عند مممات الدىر)
. الخطوب العظيمة، والنوازؿ الكريية

. األقارب والعشيرة، والبطانة مف األصحاب واألخداف: (مف أىؿ الخاصة)
نما عمود الديف) . الذي يستقيـ بو: (وا 
. معظـ أمرىـ، ومجتمع رأييـ: (وجماع المسمميف)
. واألمر الذي يعد ويييأ لمف كاف عدوًا لمديف واإلسبلـ: (والعدة ألعداء الممة)
. ىـ العامة مف األمة، فإنيـ األساس لمديف، وعمييـ تدوار عموده: (العامة مف األمة)
صغت النجـو إذا مالت عند : صغا إلى كذا إذا ماؿ إليو، ومنو قوليـ: (فميكف إلييـ ِصْغُوؾ)

. غروبيا، وأراد اإلصغاء إلى أحاديثيـ، والتفطف لما تقولو مف غير إعراض عف ذلؾ
. أراد أنؾ تكوف مصاحبًا ليـ في أكثر حاالتؾ: (وميمؾ معيـ)
. أقصاىـ مكانًا، وأكثرىـ تأخراً : (وليكف أبعد رعيتؾ منؾ)
. ىي البغض: أبغضيـ إليؾ، والشناءة: (وأشنأىـ عندؾ)
. العيب، وىو ما يكوف فيو الذـ والمـو: المعاب والمعيبة: (أطمبيـ لمعايب الناس)
(. 1)((إذا أراد اهلل بعبد خيرًا بصَّره عيوب نفسو)): وفي الحديث: (فإف في الناس عيوباً )

ما الذي بمغؾ عني مما تكرىو؟ فاستعفى، فأل َّ : ولما قدـ سمماف عمى عمر رضي اهلل عنو، قاؿ لو
. عميو

. حمة بالميؿ، وحمة بالنيار: سمعت أنؾ تجمع بيف إداميف عمى مائدتؾ، وأف لؾ حمتيف: فقاؿ لو
وىؿ بمغؾ غيرىما؟ : فقاؿ

 __________
في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي (( إذا أراد اهلل بعبد خيرًا بصره بعيب نفسو: ))الحديث بمفظ (1)

تحاؼ السادة 4/320، وعزاه إلى المغني عف حمؿ األسفار لمعراقي1/234الشريؼ  ، وا 
 .9/614المتقيف

(5/1900 )

 

. فقد كفيتكيما، فالعيوب كثيرة في الخمؽ (1)أما ىذاف: ال، فقاؿ: قاؿ
: ألمريف: (الوالي أحؽ مف سترىا)

. فؤلف ذلؾ مف حسف الرعاية، وقد استرعي وىذا مف أعظميا: أما أوالً 



 

 

فمما في ذلؾ مف المصمحة؛ ألنو إذا كاف ىو الساتر ليا مع قدرتو وقيره فغيره بذلؾ أحؽ : وأما ثانياً 
. وأولى

. َبُعَد عنؾ خبره، ولـ يظير لؾ أمره: (فبل تكشففَّ عمَّا غاب عنؾ منيا)
بالحدود المشروعة، واآلداب المفوضة إلى آراء الوالة، ومصال  : (فإنما عميؾ تطيير ما ظير لؾ)

. استصوابيـ في الزيادة والنقصاف
. بما قد شرع مف الوعيد العظيـ عمييا، والعقوبة في اآلخرة: (واهلل يحكـ عمى ما غاب عنؾ)
أنا ستار، فمف ستر )): بقدر إمكانؾ وقوتؾ عمى ذلؾ، وفي الحديث: (فاستر العورة ما استطعت)

(. (عمى أحد مف خمقي سترت عميو
: مف العيوب التي تبلـ عمييا، وعف ىذا قاؿ بعضيـ: (يستر اهلل منؾ ما تحب ستره مف رعيتؾ)

مساوى الناس ما ستروا  (2)ال َتْكِشَفْف عف
 

فيكشؼ اهلل سترًا مف مساويكا 
 
الضغف الكامف، وأراد ىاىنا أطمقو عف قمبؾ بإظيار : الحقد: (أطمؽ عف الناس عقدة كؿ حقد)

. البشاشة في وجيؾ، والسرور في قمبؾ
 __________

. ىذيف(: ب)في  (1)
، وقولو(: ب)في  (2) عف سقط منيا، والبيت أورده ابف أبي الحديد في شرح النيج : ال تكشففَّ

: إلى آخره، وبعده فيو... ال تمتمس مف :  بدوف نسبة لقائمو وأولو فيو17/38
واذكر محاسف ما فييـ إذا ُذِكُروا 

 
 وال َتِعْب أحدًا منيـ بما فيكا

(5/1901 )

 

ـْ }: وتره حقو إذا نقصو إياه، قاؿ تعالى(: سبب كؿ وتر (1)واقطع عنؾ) َوَلْف َيِتَرُك
المقتوؿ الذي لـ يؤخذ بدمو، واستعاره مف ذلؾ، وغرضو قطع : ، والموتور ىو[35:محمد]{َأْعَماَلُكـْ 

. المتقدمة (2)التذكار لما سمؼ مف الجرائـ، والذحوؿ
مما يوجب الحد، أويوجب التعزير واألدب، وفي الحديث (: لؾ (4)مف كؿ ما ال يض  (3)وتجاؼ)

. ((توضأ وصؿّْ معنا)): يا رسوؿ اهلل، إّني قبَّمُت امرأة فأعرض عنو، وقاؿ: أنو جاءه رجؿ فقاؿ



 

 

. بمكر أو وشاية: (وال تعجمفَّ إلى تصديؽ ساعٍ )
. لؾ ال محالة بإيصالو إليؾ معائب الناس، ونقصيـ عندؾ: (فإف الساعي غاش)
ف تشبو بالناصحيف) لؾ ألنو في الظاىر يريد نصحؾ بما أىدى إليؾ مف ذكر معائب الناس، : (وا 

(. 5)وىذا ىو الغش بعينو لما فيو مف الفساد والرذالة
يريد إذا جمعت جمعًا مف إخوانؾ لبلستشارة فيما يعرض مف (: في مشورتؾ بخيبلً  (6)ال تدخؿ)

صبلح حالؾ وقواـ دولتؾ، فبل يكف مف جممتيـ بخيؿ في معروفو وفضمو، فإنو ال محالة . أمورؾ وا 
ما عف اإلحساف والمعروؼ، وكمو نقص : (يعدؿ بؾ عف الفضؿ) إما عف أفضؿ األمور وأعبلىا، وا 

. وخطأ
. مف أجؿ بخمو وضنتو، فبل يزاؿ يتوىـ الفقر، ويعمؿ عميو: (ويعدؾ الفقر)
: الخور والفشؿ، وأراد وال تدخؿ مف يغمب عميو الجبف والفشؿ، فإنو ال محالة: الجبف: (وال جباناً )

 __________
. وشرح النيج( ب)عنؾ، زيادة في  (1)
( 220مختار الصحاح ص)طمب ِبَذْحِمو أي بثأره، والجمع ذحوؿ : الحقد والعدواة، يقاؿ: الَذْحؿُ  (2)
(. ب)وتغاب، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
. يصم (: ب)في  (4)
. الرداءة، وما أثبتو مف نسخة أخرى(: ب)والرذلة، و في (: أ)في  (5)
 .وال تدخمفَّ : في شرح النيج (6)

(5/1902 )

 

أي يقؿ جسرتؾ عمى األمور الميمة، ويفتّْرؾ عف مقاساة الشدائد العظيمة : (يضعّْفؾ عف األمور)
. مما يكوف زيادة في قدرؾ، وعظمًا في أمرؾ

نة: الحرص: (وال حريصاً ) . التيالؾ في الحفظ والضّْ
. يحسف في عينيؾ الحرص، فيكوف ذلؾ سببًا في التسرع إلى الجور: (يزيف لؾ الشره بالجور)
. وغير ذلؾ مف المساوئ: (فإف البخؿ والجبف والحرص)
. طبائع وشيـ وخبلئؽ(: (1)غرائز شتى)
ألف مف وثؽ باهلل وبعطائو وخيره جاد بكؿ ما تحويو يده، اتكااًل عمى : (يجمعيا سوء الظف باهلل)

(. 2)عوض اهلل وخيره، ومف أساء الظف باهلل أقدـ عمى ىذه الخبلئؽ
ىو الذي يتحمؿ األثقاؿ وينيض باألعباء، : الوزير(: (3)شر وزرائؾ مف كاف وزيرًا لؤلشرار قبمؾ)

الظممة قبمؾ، وكاف متحمبًل  (4)وغرضو ىو أف أبعدىـ عف الحؽ وأعظميـ شرًا عميؾ، مف مارس



 

 

. ألثقاليـ، فمف ىذه حالو ال تعدـ مضرة مف جيتو
. بدخولو معيـ فييا، واتخاذىـ إياه ذريعة إلى المآثـ والمظالـ: (ومف شركيـ في اآلثاـ)
ىبلؾ آخرتو بما فعؿ مف ذلؾ لغيره: (فبل يكونفَّ لؾ بطانة) . لفساد دينو وا 
. أعوانيـ عمى تحصيؿ اآلثاـ وكسبيا: (فإنيـ أعواف األثمة)
خواف الظممة) المؤاخيف ليـ عمى أخذ المظالـ وخضميا وقضميا، فإف فعمت ذلؾ كنت شريكًا : (وا 

. ليـ
. في الظمـ واإلثـ: (فأنت واجد منيـ)
. بعدىـ وأفضميـ في السيرة، وأحرزىـ في الديانة: (خير الخمؼ)
تقاف سياستيـ: (ممف لو مثؿ آرائيـ ونفاذىـ) . في األمور، وحسف تدبيرىـ وا 

 __________
. وشرح النيج( ب)شتى، زيادة في  (1)
. األخبلؽ(: ب)في  (2)
. شر وزرائؾ مف كاف قبمؾ لؤلشرار وزيراً : وشرح النيج( ب)في  (3)
 (.741القاموس المحيط ص. )احتؾ بو: تمرس بالشيء، وامترس (4)

(5/1903 )

 

األعباء : جمع وزر، وىي: جمع إصر، واألوزار: اآلصار(: (1)وليس عميو مثؿ آصارىـ وأوزارىـ)
. ، فيؤالء خير الخمؼ بعد السابقيف ليـ(2)واألثقاؿ عمييـ

لو عند حاجتو إليو في  (3)يكوف عونًا لو وقوة لعضده، وردفاً : (ممف لـ يعاوف ظالمًا عمى ظممو)
. ذلؾ
. وال يكوف عونًا لو فيما يكسبو مف المآثـ واألوزار: (وال آثمًا عمى إثمو)
. لسيولة الحاؿ فييـ، وقمة أثقاليـ: (أولئؾ أخؼ عميؾ مؤونة)
. في تدبير األمور واإلرشاد إلى الطاعة، والقربة إلى اهلل تعالى: (وأحسف لؾ معونة)
. الرحمة، وأراد أعظـ عميؾ رحمة وشفقة: ىو الشفقة، والعطؼ: الحنو: (وأحنى عميؾ عطفاً )
. أنيـ ال يألفوف غيرؾ، وال يخالطوف سواؾ (4)يريد: (وأقؿ لغيرؾ إلفاً )
عند المخاضة في األمور الميمة في األوقات الخالية والساعات (: (5)فاتخذ أولئؾ خاصة بخمواتؾ)

. الخفية
. وعند المحافؿ العظيمة، والمشاىد المجتمعة: (وحفبلتؾ)
. أحقيـ باإليثار والتمكف وعمو المنزلة: (ثـ ليكف آثرىـ عندؾ)



 

 

ف كاف مّرا عمى مف سمعو؛ ألف مف ىذه حالو فيو ناص  : (أقوليـ بمرّْ الحؽ لؾ) أنطقيـ بالحؽ، وا 
. هلل ولؾ

وأكثرىـ تأخرًا عنؾ في األمور التي كره اهلل : (وأقميـ مساعدة فيما يكوف منؾ مما كره اهلل ألوليائو)
. ألوليائو فعميا والتمبس بيا

 __________
. وآثاميـ: بعده في شرح النيج (1)
(. ب)عمييـ، سقط مف  (2)
ْدؼ بالكسر (3) وانظر )المعاوف، : الراكب خمؼ الراكب، وكؿ ما تبع شيئًا، والردؼ أيضاً : الرّْ

(. 150-1049القاموس المحيط ص
. ويريد(: ب)في  (4)
 .لخمواتؾ: وشرح النيج( ب)في  (5)

(5/1904 )

 

يعني افعؿ ذلؾ وواظب عميو سواء كاف مخالفًا ليواؾ أو موافقًا (: مف ىواؾ حيث وقع (1)واقعًا ذلؾ)
. لو، وانتصاب واقعًا عمى الحاؿ مف فعؿ مقدر تقديره ما فسرنا بو كبلمو، ومف ىذه البتداء الغاية

كف الصقًا بيـ في جميع أحوالؾ وتقمباتؾ، وأكثر المخالطة ليـ حتى : (والصؽ بأىؿ الورع والصدؽ)
. كأنؾ مبلصؽ ليـ

ـْ عمى أالَّ يطروؾ) نما قاؿ: (ثـ ُرْضُي : أدبيـ بأدبؾ واجعميـ مرتاضيف عمى ترؾ المدح لؾ، وا 
انييـ يشير بذلؾ إلى حسف الممارسة وجودة السياسة لما في النيي مف الخشونة : رضيـ، ولـ يقؿ

. واالنزواء مع الوحشة
الفرح والسرور، وأراد وال يدخموف عميؾ المسرة باألباطيؿ : التبج : (وال يبجحوؾ بباطؿ لـ تفعمو)

. واألكاذيب تقربًا إليؾ
. المدح: (فإف كثرة اإلطراء)
. الخيبلء والفخر: (تحدث الزىو)
. التكبر واألنفة: (وتدني مف العزة)
يعني ال يكوناف باإلضافة إلى تعظيمؾ وقربؾ : (وال يكونف المحسف والمسيء عندؾ بمنزلة سواء)

دنائؾ وجميع تصرفاتؾ، عمى السوية مف غير تفرقة بينيما، وال فضؿ ألحدىما عمى  نصافؾ وا  وا 
. اآلخر

. يشير إلى المساواة ليما: (فإف في ذلؾ)



 

 

بطاؿ : (تزىيدًا ألىؿ اإلحساف في إحسانيـ) ترغيبًا ليـ عنو، ألنيـ موقعوف في أنفسيـ عدـ ثمرتو وا 
. فائدتو، فيدعوىـ ذلؾ إلى تركو وترؾ التعمؽ بو لما ذكرناه

 __________
 (.ىامش في ب)ذاؾ : في نسخة (1)

(5/1905 )

 

: مف أسفميا ىو العادة، يقاؿ (2)بداؿ بنقطة: (1)التدريب: (وتدريبًا ألىؿ اإلساءة عمى اإلساءة)
فبلف ذرب : الحدة في األمر، مف قوليـ: فبلف لو ُدَرَبٌة بالخير أي عادة، وبذاؿ بنقطة مف أعبلىا ىو

ما  المساف أي حديده، واألوؿ ىو الوجو، وىو سماعنا في الكتاب، وأراد إما يكثر اعتيادىـ ليا، وا 
. يزيدىـ حدة فييا وجرأة عمييا

مف ذلؾ يعني خصيـ بحكـ ما خصوا بو أنفسيـ مف أحكاـ اإلحساف : (وألـز كبًل منيـ ما ألـز نفسو)
. أو بأحكاـ اإلساءة

أراد أف الذي يدعو الوالي إلى أف يكوف : (واعمـ أنو ليس شيء بأ دعى إلى حسف ظف واٍؿ برعيتو)
لى عدـ التيمة ليـ في جميع أحواليـ وأمورىـ . محسنًا لمظف بالرعية، وا 

. ألنو إذا كاف محسنًا عمييـ دعاه ذلؾ إلى تحسيف الظف بيـ والمحبة ليـ: (مف إحسانو إلييـ)
. يعني وال تحمميـ األمور الصعبة، وال تكمفيـ األشياء الشاقة(: (4)عمييـ (3)وتخفيفو المؤونات)
أي وال يكرىيـ عمى أخذ ما ال يتعمؽ بيـ وال يكوف (: (5)وترؾ استكراىو إياىـ عمى ما ليس ِقَبَميـ)

متوجيًا عمييـ، فإف ىذه األمور كميا تكوف داعية إلى حسف ظنو بيـ، وسبلمة خاطره وقمبو في 
. حقيـ

يعني فاجتيد في تحصيؿ ما يكوف : (فميكف منؾ في ذلؾ أمر يجتمع لؾ بو حسف الظف برعيتؾ)
. سببًا في حسف ظنؾ بيـ

يريد أف حسف الظف يسد عنؾ أبوابًا كثيرة في : (فإف حسف الظف يقطع عنؾ نصبًا طويبلً )
المحتمبلت، لو اجتيدت في العناية في سدىا وعبلجيا لكاف ذلؾ يحصؿ بَنَصٍب عظيـ ومكابدة 

. شديدة، وحسف الظف يرفع ذلؾ عنؾ، ويغمؽ عنؾ تمؾ األبواب واالحتماالت
 __________

. التدرب(: ب)في  (1)
. منقوطة(: ب)في  (2)
. المؤديات: في نسخة أخرى (3)



 

 

(. ىامش في ب)عنيـ : في نسخة (4)
 .عمى ما ليس لو قبميـ: وشرح النيج( ب)في  (5)

(5/1906 )

 

ف أحؽ مف َحُسَف ظنؾ بو) . مف كاف ظنؾ في حقو صالحًا ال ميؿ فيو وال اعوجاج في طريقو: (وا 
ىو الذي أحسنت إليو وأعطيتو وأوليتو المعروؼ؛ ألنو يقع منو موقعًا : (لمف َحُسَف ببلؤؾ عنده)

. عظيماً 
ف أحؽ مف ساء ظنؾ بو) . مف كاف ظنؾ سيئًا في حقو: (وا 
. ىو الذي حرمتو إحسانؾ ومنعتو معروفؾ: (لمف ساء ببلؤؾ عنده)
. بإىدارىا (1)تبطؿ العمؿ بيا وتمحو رسميا: (وال تنقض سنة صالحة)
جمع صدر وىو العالـ النحرير، وأراد أىؿ الصبلح : الصدور(: صدور ىذه األمة (2)عمؿ عمييا)

. مف ىذه األمة المتقدموف في أوائميا، فإف عمميـ عمييا ىو الحؽ
. يعني كانت سببًا في األلفة واتفاؽ الكممة وجمعيا: (واجتمعت بيا األلفة)
. وكانت سببًا في صبلح الرعية وجمع شمميـ: (وصمحت عمييا الرعية)
. تبطميا وتفسدىا(: مف تمؾ السنف (3)وال تحدثفَّ سنة تضر بما مضى)
. فعميا ودعا إلييا: (فيكوف األجر لمف سنيا)
. يعني اإلثـ متعمؽ بؾ: (والوزر عميؾ)
كمو ما أجمع عميو الصحابة رضي  (4)في إبطاليا وتغييرىا، وأراد في جميع ىذا: (بما نقضت منيا)

جماعيـ قاطع فيما تعمؽ بو بطالو، وكيؼ ال وا  ، فيكوف (5)اهلل عنيـ؛ فإنو ال سبيؿ ألحد إلى نقضو وا 
. ما عداه خطأ وضبللة، وبدعة وجيالة

ما أف يريد مناطقتيـ في المسائؿ (: مدارسة العمماء (6)أكثر) أراد إما الوقوؼ معيـ والدرس عمييـ، وا 
صبلح لمبصيرة، وبعد عف الزلؿ، وتذكر  ومراجعتيـ عمييا، فإف مجالسة العمماء زيادة في الديف وا 

. ألحواؿ اآلخرة
 __________

. رسوميا(: ب)في  (1)
(. ب)بيا، وكذا في نسخة ذكره في ىا مش : في شرح النيج (2)
تضر بشيء مف ماضي تمؾ : ، وفي شرح النيج(ىامش في ب)بماضي تمؾ السنف : في نسخة (3)

. السنف
. ذلؾ(: ب)في  (4)



 

 

. بيـ(: ب)في  (5)
 .وأكثر: في شرح النيج (6)

(5/1907 )

 

المجالسة والقعود معيـ، أخذًا ليا مف ثفنة البعير، وىو ما يقع عمى : المثافنة(: (1)ومثافنة الحكماء)
. األرض مف أعضائو كالصدر والركبتيف وغيرىما

سؤاؿ؛ مف ىـ العمماء، ومف ىـ الحكماء، حتى فرؽ بينيما ىا ىنا؟ 
وجوابو؛ ىو أف الحكماء ىـ الزىاد؛ ألنيـ أحكـ الناس، ألنيـ آثروا اآلخرة عمى الدنيا وأعرضوا عف 

. ىـ العالموف العامموف بما عمموا، فمف جمع إلى العمـ العمؿ بو فيو الحكيـ بعينو: الفاني، وقيؿ
في معامبلتيـ ومقدار ما يؤخذ منيـ مف األمواؿ في الضيؽ : (في تثبيت ما صم  عميو أمر ببلدؾ)

. والسعة والرخاء والقحط، وغير ذلؾ مف األمور المصمحة لؤلحواؿ
قامة ما استقاـ بو الناس قبمؾ) مف الخمفاء في أمر الرعية، واعتمد ذلؾ في سيرتؾ معيـ : (وا 

. ومعاممتؾ ألحواليـ، فإف فيو صبلحًا لما أنت فيو
: ثـ أردؼ ما ذكره بالرعية وبياف طبقاتيـ بقولو

ف اشتركوا في الرعاية وأنيـ تحت حكـ اهلل تعالى وحكمؾ، : (واعمـ أف الرعية طبقات) يريد أنيـ وا 
. فيـ عمى أنواع مختمفة وطبقات متفاوتة

. أي أف كؿ واحد مف ىذه الطبقات صبلح في الطبقة المخالفة: (ال يصم  بعضيا إال ببعض)
ِلَيتَِّخَذ }: منيا مفتقر إلى األخرى كما قاؿ تعالى (2)يريد أف كؿ واحد: (وال غنى ببعضيا عف بعض)

ـْ َبْعضًا ُسْخِرّياً  ، فكؿ واحد منيـ يعود بالمنفعة عمى صاحبو مف غير عناية منو [32:الزخرؼ]{َبْعُضُي
. لذلؾ وال إرادة

 __________
. ومناقشة الحكماء: في شرح النيج (1)
 .واحدة(: ب)في  (2)

(5/1908 )

 

نما قدميـ عمى سائر الطبقات لما يحصؿ (1)وىـ عساكر اإلسبلـ وأىؿ اإليالة: (فمنيا جنود اهلل) ، وا 
لئلسبلـ بسببيـ مف القوة واألبية العظيمة، ولما يقع في نفوس أعدائو مف أجميـ مف الخيفة والميابة، 



 

 

. فإف بيـ قواـ الديف وشدة أمره
فأما العامة فيـ الزرعة وأىؿ الحرؼ والصناعات، وأما الخاصة فيـ : (ومنيا ُكتَّاب العامة والخاصة)

. البطانة والشعار المتولي مف أىؿ دولتو، والحافظيف ألمره، والمتوليف إلصبلح أحوالو
الحكاـ والمتوليف لمفصؿ لشجار الخمؽ وقطع لجاجيـ ودفع خصوماتيـ، : (ومنيا قضاة العدؿ)

. العادليف في أحكاميـ مف غير حيؼ وال ميؿ فييا
أراد الكتاب والعماؿ عمى الخراج والصدقات وُكتَّاب الشروط وغير : (ومنيا عماؿ اإلنصاؼ والرفؽ)

. ذلؾ
وىـ الذيف أقروا عمى أديانيـ مع التزاـ الجزية، إذا كانوا أىؿ كتب نحو الييود : (ومنيا أىؿ الجزية)

. والنصارى
فيو مف ىذه  (2)وىو ما يؤخذ مف أمواليـ عمى جية الخراج مما يضطرب: (والخراج مف أىؿ الذمة)

. األمواؿ
. الضعفاء والمساكيف، والمسمميف مف األمة: (ومسممة الناس)
. المضطربيف في البمداف لزيادة األمواؿ ونمائيا: (ومنيا التجار)
. العائديف بيذه االرتفاقات عمى الناس مف أجؿ صناعاتيـ: (وأىؿ الصناعات)
نما أخرىـ لضعفيـ، وازدراء األعيف ليـ، وليذا : (ومنيا الطبقة السفمى مف ذوي الحاجة والمسكنة) وا 

. سماىـ الطبقة السفمى إشارة إلى ما ذكرناه مف حاليـ
. وكؿ مف ذكرت مف ىؤالء قد أعطاه اهلل تعالى حظو مف مالو: (وكؿ قد سمى اهلل سيمو)

 __________
يالة: اإليالة (1) يااًل وا  : وَلي، والماؿ: السياسة، آؿ الممؾ رعيتو إيااًل ساسيـ، وعمى القـو أولى وا 

(. 1244القاموس المحيط ص). أصمحو وساسو
 .أي يتجر فيو (2)

(5/1909 )

 

. يعني أنو أعطاه ما يستحقو مف ذلؾ عمى قدر حالو وحاجتو: (ووضع عمى حده وفريضتو)
يعني تحديد نصيبو مذكور في الكتاب أو في (: (2[)صمى اهلل عميو وآلو]نبيو  (1)في كتابو أوسنة)

. السنة
الضمير لمرسوؿ أي عيده إلينا، وعيده محفوظ عندنا ال نخالؼ في : (عيدًا منو عندنا محفوظاً )

. ذلؾ
. بأمره في تجنيدىـ وعممو بما فييـ مف النفع لئلسبلـ: (فالجنود بإذف اهلل)



 

 

. يمجأوف إلييـ عند النوائب، ويحرزوف بيـ أنفسيـ عف أعداء اهلل وأعداء اإلسبلـ: (حصوف الرعية)
. لما يحصؿ ليـ فييـ مف الجماؿ وحسف الييئة والمنظر ونفوذ األمر: (وزيف الوالة)
. عف أف يضاـ أو تبطؿ قاعدة مف قواعده، وتمحى رسومو وأعبلمو: (وعز الديف)
. طرؽ األماف لمخمؽ، وحراس اإلسبلـ وحفظتو: (وسبؿ األمف)
. إذ ال سبيؿ إلى حفظ الرعية إال بقوة الجند وشدة أمرىـ وحاليـ: (وليس تقـو الرعية إال بيـ)
ـَ لمجنود) (. 3)ال تنتظـ أحواليـ وال تستقيـ صورتيـ: (ثـ ال ِقَوا
فرضو مف ىذه الحقوؽ في جميع األمواؿ وأصنافيا، ما أخرجت : (إال بما يخرج اهلل ليـ مف الخراج)

األرض مكيبًل أو غير مكيؿ، وما وصؼ عمى ىذه النقود وأمواؿ التجارة، وغير ذلؾ مف أصناؼ 
. األمواؿ

. وآلة الحرب (5)يصرفونو في السبلح والكراع(: جياد عدوىـ (4)الذي يتقووف بو في)
. مما يحتاجوف إليو مف ذلؾ(: (6)ويعتمدوف عميو فيما أصمحيـ)
: فيو وجياف: (ويكوف مف وراء حاجتيـ)

 __________
. وسنة(: أ)في  (1)
. زيادة في شرح النيج (2)
. صورىـ(: أ)في  (3)
يتقووف، في شرح : ، وقولو ىنا(ب)عمى، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (4)

. يقووف: النيج
. الخيؿ: الكراع (5)
 .يصمحيـ: في شرح النيج (6)

(5/1910 )

 

أف يريد أف يكوف ذلؾ زائدًا عمى مقدار الكفاية لما يحصؿ في ذلؾ مف التقوي؛ ألف مقدار : أحدىما
. الكفاية مف غير زيادة ال تحصؿ بو قوة وال نيضة أصبلً 

. أف يريد أف يكوف ذلؾ مييئًا معدًا، حتى إذا ندب إليو الحاجة كاف حاصبًل مف غير طمب: وثانييما
. يعني الجند والرعية: (ثـ ال قواـ ليذيف الصنفيف)
. فيؤالء أيضًا الحاجة إلييـ ماسة والنفع بيـ كثير: (إال بالصنؼ الثالث مف القضاة والعماؿ والُكتَّاب)
. يبرموف مف ىذه العقود مف المعاوضات واألنكحة واإلجارات وغير ذلؾ: (لما يحكموف مف المعاقد)
. بحفظ أمواؿ الناس وضبطيا حذرًا مف النزاع وخيفة مف التظالـ والتشاجر: (ويجمعوف مف المنافع)



 

 

يعني الحكاـ في حكوماتيـ وأحواؿ الشيادات التي : (ويؤتمنوف عميو مف خواص األمور وعواميا)
يسمعونيا، والعماؿ باإلضافة إلى ما تحت أيدييـ مف الجبايات والخراجات العظيمة، والكتاب 

. باإلضافة إلى كتابة الشروط وحفظيا لؤلمواؿ
ـَ ليـ جميعاً ) . ذكره مف الجند، والرعية، والقضاة، والعماؿ، والكتاب (1)مف جميع مف: (وال ِقَوا
فالتجار يخوضوف البر والبحر في تأدية المنافع مف بمد إلى بمد، : (إال بالتجار وذوي الصناعات)

بحيث ال يمكف ذلؾ إال بتصرفيـ وعنايتيـ، وأىؿ الصناعات عنايتيـ وجيدىـ في تحصيؿ ىذه 
. االرتفاقات لمخمؽ، بحيث ال تنقاـ ليـ صورة إال معيـ

. يعني مف تحصيؿ ىذه المنافع باالجتماع مف جيتيـ: (فيما يجتمعوف عميو مف مرافقيـ)
. ألف إقامة األسواؽ ال تقـو إال بأىؿ الحرؼ والصناعات: (ويقيمونو مف أسواقيـ)
يعني أف أىؿ الصناعات فييـ كفاية في صناعتيـ عف أف يكوف (: بأيدييـ (2)ويكفونيـ عف الترفؽ)

. المنتفع بيا ىو المتولي لعمميا، وىـ كفاة في ذلؾ
 __________

. ما(: ب)في  (1)
 .مف الترفؽ: وشرح النيج( ب)في  (2)

(5/1911 )

 

يعني بحيث ال يمكف غيرىـ أف يبمغ مبمغيـ في ذلؾ، وىذا ظاىر ال (: رفؽ غيرىـ (1)مما ال يبمغو)
موا عموميا واالطبلع عمى  يمكف دفعو، فإف أىؿ كؿ صناعة قد ميروا في تمؾ الصناعة، وحصَّ

. دقائقيا بحيث ال يمكف حصوؿ تمؾ الصناعة عمى وجييا ممف ليس مف أىميا
. آخر الطبقات، وأضعفيـ حااًل، وأنزليـ قدراً  (2)وىـ: (ثـ الطبقة السفمى)
. يعني الفقر، فإنو ىو الحامؿ عمى الحاجة ليـ إلى غيرىـ: (مف أىؿ الحاجة)
. وخموؿ القدر وركة اليمة: (والمسكنة)
عطائيـ: (الذيف يحؽ رفدىـ) . مواساتيـ وا 
عطاءىـ ما يستعينوف بو عمى حاجاتيـ ومصالحيـ: (ومعونتيـ) . وا 
يعني وفي كـر اهلل تعالى وفضمو وسعة جوده ما يسع الكؿ مف ىذه الطبقات، : (وفي اهلل لكؿ سعة)

. ويقيـ حالتو ويستغني بو عف غيره
. مف ىؤالء الذيف ذكرناىـ: (ولكؿ)
نظر خاص معو تصم  أحوالو وتستقيـ أموره، وليس يخفى ما : (عمى الوالي حؽ بقدر ما يصمحو)

يختص كؿ واحد مف ىذه الطبقات مف النظر في مصالحو، فميس النظر في أحواؿ العمماء وأىؿ 



 

 

كؿ  (3)الفضؿ مثؿ النظر في أحواؿ الحاكة، والحداديف وسائر أىؿ الصناعات، وىكذا فإف أىؿ
. طبقة يخالؼ نظرىـ سائر الطبقات، وال استمداد لبعضيا مف بعض

. مف رعيتؾ وأىؿ أمانتؾ(: مف جنودؾ (4)فوؿّْ )
. أعظميـ نصحًا لؾ ولمف وليتو عميو، وأدخميـ في ذلؾ مراقبة: (أنصحيـ في نفسؾ)

 __________
. مما ال يبمغو: وال يبمغو، وأشار في اليامش إلى أنو في نسخة(: ب)في  (1)
. وىي(: ب)في  (2)
(. ب)أىؿ، سقط مف  (3)
وليس يخرج الوالي مف حقيقة ما ألزمو اهلل تعالى مف ذلؾ إال باالىتماـ : )قبمو في شرح النيج (4)

 .(واالستعانة باهلل، وتوطيف نفسو عمى لزـو الحؽ والصبر عميو فيما خؼ عميو أو ثقؿ

(5/1912 )

 

. فإف ىذه الخصمة مف أعظـ ما يراعى في الوالة: (هلل ولرسولو وإلمامؾ)
. فبلف نقي الجيب إذا كاف غير خائف في أموره: أكثرىـ أمانة، يقاؿ(: جيباً  (1)وأنقاىـ)
. أعبلىـ في الحمـ، وىو االنكفاؼ عند الغضب عف المحرمات(: حمماً  (2)وأفضميـ)
. ال يعاجؿ إليو ويتأخر عنو(: الغضب (3)ممف يبطئ عند)
نما قاؿ: (ويستري  إلى العذر) يستري  إليو مبالغة في قبولو؛ كأنو بحصوؿ : يقبمو إذا قيؿ لو، وا 

. االعتذار إليو عف الخطيئة يحصؿ لو لذة ومسرة يستري  إلييما
. يكوف في قمبو ليـ رأفة ورحمة ورقة وتعطؼ: (ويرأؼ بالضعفاء)
. يرتفع حكمو عمييـ وال ُيِيْف وال يضعؼ مف أجميـ في ذات اهلل تعالى: (وينبو عمى األقوياء)
. يحرؾ غضبو غمظتو وقساوة قمبو وجرز أخبلقو: (ممف ال يثيره العنؼ)
ببلغيا غايتيا: (وال يقعد بو الضعؼ) . عف استيفاء الحقوؽ وا 
. خالط واتصؿ بأىؿ الرئاسة ومف كاف لو حسب فاخر(: (4)ثـ الصؽ بذوي األحساب)
جمع بيوت جمع بيت، : أىؿ التقوى والصبلح والعفاؼ والديانة، والبيوتات: (وأىؿ البيوتات الصالحة)

عبارة عف القبيمة : وال يجمع جمع الكثرة إال باأللؼ والتاء، وذلؾ نحو دورات وطرقات وغيره، وىو
. والجماعات المجتمعة

ليو اإلشارة بقولو تعالى: (والسوابؽ الحسنة) ـَ ِصْدٍؽ ِعْنَد }: والعنايات المرضية في الديف، وا  ـْ َقَد َأفَّ َلُي
، أي سابقة حسنة، وسميت المسعاة الجميمة قدمًا لما كاف السبؽ بالقدـ، كما سميت [2:يونس]{َربِّْيـْ 

. النعمة يدًا لما كاف إعطاؤىا باليد



 

 

 __________
(. ىامش في ب)وأطيرىـ، وكذا في نسخة : في شرح النيج (1)
. وأكثرىـ(: ب)في  (2)
(. ب)عف، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
 .بذوي المروءات واألحساب: في شرح النيج (4)

(5/1913 )

 

. أىؿ النفاسة في الحرب: أراد الصؽ نفسؾ بأىؿ النجدة: (ثـ أىؿ النجدة)
. وغير ذلؾ مف الخصاؿ المحمودة وشرائؼ الخصاؿ العالية: (والشجاعة والسخاء والسماحة)
. منتياه وغايتو ومجتمعو(: (1)فإنيـ جماع الكـر)
. وأنحاء وأودية مف المعروؼ واإلحساف(: (2)وشعب مف المعروؼ)
يشير إلى كثرة الحنو والتعطؼ عمى ىؤالء، : (ثـ تفقد مف أمورىـ ما يتفقده الوالداف مف ولدىما)

لوا منزلة األوالد في البر والكرامة . ويأمر بإصبلح أمورىـ وأحواليـ كميا، وأف ينزَّ
، مف قوليـ: (وال يتفاقمفَّ في نفسؾ شيء قويتيـ بو) تفاقـ الخطب إذا : وال يعظمفَّ في نفسؾ ويكبرفَّ

(. 3)عظـ وكثر، فإف ذلؾ يقؿُّ مف حؽ مف ىذه حالو
. أي وال تستقؿ شيئًا يكوف عونًا ليـ عمى أمورىـ: (وال ُتَحقّْرفَّ لطفًا تعاىدتيـ بو)
ف قؿَّ ) ف كاف حقيرًا فيو عند اهلل كثير، وفي الحديث: (وا  ال تحقرفَّ مف المعروؼ شيئًا، ال )): أي وا 

(. 4()(تحقرفَّ مف المعروؼ ولو أف تمقى أخاؾ بوجو منطمؽ
. في كؿ أمورؾ عف اجتياد في ذلؾ: (فإنو داعية ليـ إلى بذؿ النصيحة لؾ)
. ويدعوىـ ذلؾ إلى حسف المعاممة والظنوف الصادقة الحسنة فيؾ: (وحسف الظف بؾ)
. أصغرىا وأحقرىا وأقميا قدرًا عندؾ وعندىـ: (وال تدع تفقد لطيؼ أمورىـ)

 __________
. فإنيـ جماع مف الكـر: في شرح النيج (1)
. العرؼ: في شرح النيج (2)
. حالتو(: ب)في  (3)
ال تحقرف مف المعروؼ شيئًا ولو أف تفرّْغ مف دلوؾ في إناء المستسقى، ولو : ))الحديث بمفظ (4)

 برقـ 522أخرجو مف حديث اإلماـ أبو طالب في أماليو ص( (أف تكمّْـ أخاؾ ووجيؾ إليو منبسط
بسنده يبمغ بو إلى أبي ُجَرّي اليجيمي، وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (708)
7/81-82. 



 

 

(5/1914 )

 

ىو االعتماد، وفبلف يتكؿ عمى كذا أي يعتمد : أعبلىا وأعظميا، واالتكاؿ: (اتكااًل عمى جسيميا)
. عميو

يشير إلى أف اليسير مف جية الوالي لو موقع عظيـ : (فإف لميسير مف لطفؾ موضعًا ينتفعوف بو)
. تقر بو نفسو، ويطمئف إليو خاطره، وينشرح بو صدره

يريد ولما عظـ مف إحسانؾ وجميؿ امتنانؾ محؿ ومكاف ال غنى : (ولمجسيـ موقعًا ال يستغنوف عنو)
. ليـ عنو

أعبلىـ حالة وأحقيـ باألثرة والنفع مف عظماء الجند وأكابرىـ وأىؿ : (وليكف آثر رءوس جندؾ عندؾ)
. المكانة منيـ

الضمير في واساىـ لمف قدـ ذكرىـ مف أىؿ الشجاعة والنجدة؛ فإنو في : (مف واساىـ في معونتو)
ذكرىـ وذكر حكميـ، مف جعميـ أسوتو فيما يستعيف بو عمى نفسو ومف تحت يده وجعؿ ليـ قسطًا 

. منو
. وأعطاىـ مما يجد مف جية نفسو: (وأفضؿ عمييـ مف َجدِتوِ )
. بما يكوف فيو كفاية ليـ وكفاية لما يمّونوف مف ورائيـ: (بما يسعيـ ويسع مف وراءىـ)
نو: جمع خمؼ وىو: الخموؼ: (مف ُخُموِؼ أىمييـ) . مف يخمؼ عميو الرجؿ مف أىمو ويموّْ
يشير أنو إذا فعؿ ىذه اآلداب مع مف ذكرنا حالو مف : (حتى يكوف ىمُّيـ ىمًَّا واحدًا في جياد العدو)

أىؿ النجدة، لـ يتفرؽ ىميـ، مرة في طمب القوت وىـ العياؿ، ومرة في جياد األعداء، فإذا ُكِفْيِت 
. عنيـ ىذه المؤف أقبموا عمى ىٍـّ واحد ىو جياد عدو اإلسبلـ ونفع اهلل بيـ

. باإلحساف والتفقد والتعاىد بما ذكرتو: (فإف عطفؾ عمييـ)
ىو الميؿ بالشفقة، ويقاؿ : بالمودة والنصيحة وحسف الظف بؾ، والعطؼ: (يعطؼ قموبيـ عميؾ)

. مشفقة عميو (1)تعطؼ عمى البوّْ إذا كانت مائمة: لمناقة
 __________

 .ولد الناقة ساعة أف تضعو، أو إلى أف يفصؿ عف أمو: ، والبوّ (ب)مائمة، سقط مف  (1)

(5/1915 )

 

شفاقيـ عميؾ (: نصيحتيـ إال بحيطتيـ (1)وال تص ) أي وال يحصؿ لؾ التمكف مف نصيحتيـ لؾ وا 
. إال بالشفقة والتحنف عمى ما يحوطونو ويشفقوف عميو مف األىميف واألوالد



 

 

. ما يمونو مف الميمات في أنفسيـ: (عمى والة أمورىـ)
. يعني وال تستثقؿ بقاء أياميـ ودواـ أمرىـ ودولتيـ(: (2)وقمة استثقاؿ دولتيـ)
. يعني واترؾ االستبطاء النقطاع أياميـ، وال تستعجؿ ذلؾ مف نفسؾ: (وترؾ استبطاء انقطاع مدتيـ)
. أوسع فيما يرجونو مف جيتؾ، ويحبوف وصولو مف عندؾ: (وافس  في آماليـ)
. مرة بعد مرة؛ ليكوف ذلؾ فضبًل عمى االستمرار(: حسف الثناء عمييـ (3)وواصؿ في)
يعني وعدد ما أعطى اهلل أىؿ الصبر منيـ واالبتبلء مف (: (4)وتعديد ما أبمى اهلل ذوي الببلء منيـ)

. حسف الثناء ومزيد الذكر، وجميؿ األحدوثة في المواقؼ المشيودة والمشاىد المجتمعة
. لما فعموه مف بذؿ األرواح والسماحة بالميج لوجو اهلل تعالى(: أفعاليـ (5)فإف كثرة الذكر بحسف)
. تحرؾ نشاطو عمى فعؿ أمثاؿ ذلؾ، وتحممو عمى االزدياد منو: (تيز الشجاع)
ىو المتأخر عف : وتجرّْئ الجباف عمى القتاؿ واإلقداـ عند الحرب، والناكؿ(: (6)وتحرّْض الناكؿ)

. القتاؿ
يريد أف واحدًا منيـ إذا فعؿ مكرمة في الديف مف قتاؿ : (ثـ اعرؼ لكؿ امرئ منيـ ببلء ما أبمى)

عدو أو إقدامًا في حرب أو إصابة في رأي أو غير ذلؾ مف الببلءات في اإلسبلـ الحسنة، فاعرؼ 
. ذلؾ لو في نفسؾ وتحققو واذكره بو، وأشير أمره في ذلؾ، وال تكتـ لو كؿ خصمة محمودة فعميا

 __________
. وال تحصؿ(: ب)في  (1)
. دوليـ: في شرح النيج (2)
. مف: في شرح النيج (3)
. وتعديد ما أبمى ذوو الببلء منيـ: في شرح النيج (4)
. لحسف: في شرح النيج (5)
 .إف شاء اهلل: بعده في شرح النيج (6)

(5/1916 )

 

يعني إذا فعمو عمى انفراده فبل تضـ غيره معو؛ فإف ذلؾ يوقع (: ببلء امرئ إلى غيره (1)وال تضـ)
. في نفسو ويكسر ىمتو عف فعؿ أمثالو، مع ما فيو مف الكذب والتقوؿ واالفتراء

شادة في ذكره كثيرة فبل (: (2)وال تقصرفَّ بو دوف غايتو) ذا كاف يستاىؿ مدحًا عظيمًا وا  يريد وا 
ذلؾ، وال تنقصو عما أعطاه اهلل؛ فإف ذلؾ عطية مف جية اهلل تعالى، فبل يقصر دوف  (3)تحسده

. الوصوؿ إلى غايتيا، فإنو حقيؽ بذلؾ يستاىمو
ف كبر (: شرؼ امرئ أف تعظّْـ مف ببلئو ما كاف صغيراً  (4)وال يدعوؾ) يعني أف بعض الجند وا 



 

 

مكانو عندؾ وعظـ قدره في نفسؾ، وكانت عنايتو قميمة في الديف وجياد العدو؛ فميس كبر مكانو مما 
. يكبّْر ما كاف صغيرًا مف عنايتو، وال يزيد مكانو عند اهلل مع كونيا حقيرة

. كونو وضيعًا مستحقرًا في العيوف:(وال ضعة امرئ)
فبل يدعوؾ صغر قدره إلى استحقار ما فعمو مع : (إلى أف تستصغر مف ببلئو ما كاف عظيماً )

عظمو عند اهلل وشدة حالو في موقعو الذي وقع فيو، وليذا فإف اهلل تعالى لـ ينس صنيع ببلؿ 
وصييب وغيرىما مف الموالي، وخباب بف األرت وكثير مف ضعفاء المسمميف فيما فعموه في بدر، 

. وأثنى عمييـ الثناء العظيـ، ولـ يحتقر أقدارىـ في ذلؾ، وأعطاىـ الجنة مع رضوانو األكبر
( 5)ولقد بالغ أمير المؤمنيف في الوصية بحاؿ ىؤالء، وأنزليـ ىذه المنازؿ الكريمة، وما ذاؾ إال لعظـ

. في العناية فيو (6)موقعيـ في الديف، وشرؼ مكانتيـ
 __________

، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1) (. ب)وال تُضمَّفَّ
. وال تقصرف بو دوف غاية ببلءه: وشرح النيج( ب)في  (2)
. فبل تخسرّْه(: ب)في  (3)
. إلخ...وال يدعونؾ شرؼ امرئ إلى أف تعظـ : وشرح النيج( ب)في  (4)
. لعظيـ(: ب)في  (5)
 .مكانيـ(: ب)في  (6)

(5/1917 )

 

ومف جممة ما تراعيو مف اآلداب أف األمور التي : (واردد إلى اهلل ورسولو ما يضمعؾ مف الخطوب)
العرج، فاردده إلى مف ىو أعمـ بحالو، وأقدر : تقيرؾ، وأمر مضمع إذا كاف قاىرًا لصاحبو، والضمع

. عمى إصداره منؾ
صداره: (ويشتبو عميؾ مف األمور) . فبل تدري كيؼ تصيره، وال تعمـ حالو في إيراده وا 
يشير إلى الصحابة رضي اهلل عنيـ، فإف اهلل خاطبيـ (: لقـو أحب إرشادىـ (1)فقد قاؿ اهلل سبحانو)

: خطاب مف يريد الرشاد بيـ، حيث قاؿ، ثـ تبل ىذه اآلية
ُسوؿَ }) بامتثاؿ أوامر اهلل واالنكفاؼ عما نيى : [59:النساء]({َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَّ

(. 2)عنو ورسولو
. أحوالكـ والقياـ بأموركـ (3)يعني المتوليف إلصبلح: [59:النساء]({َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكـْ })
ـْ ِفي َشْيءٍ }) . مف أمور الديف ولـ تعمموا حالو وحكمو: [59:النساء]({َفِإْف َتَناَزْعُت
(. 4)تعالى: [59:النساء]({َفُردُّوُه ِإَلى المَّوِ })



 

 

ُسوؿِ }) . ({َوالرَّ
يعني إف اعتاص عمى أفيامكـ أمر مف األمور الدينية فمـ (: (5)فالرد إلى اهلل أف نأخذ بمحكـ كتابو)

يمكنكـ اقتباسو مف أفيامكـ واجتياده بآرائكـ الصائبة، فارجعوا بو إلى كتاب اهلل، فإنو شامؿ لحكمو، 
ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْف َشْيءٍ }: ال يغيب عنو، كما قاؿ تعالى [. 38:األنعاـ]{َما َفرَّ

يعني فإف لـ تجدوه في الكتاب لغموضو ودقة استنباطو منو فردوه : (والرد إلى الرسوؿ األخذ بسنتو)
. إلى السنة

 __________
. سبحانو، زيادة في شرح النيج (1)
(. ب)ورسولو، سقط مف  (2)
. مف إصبلح(: ب)في  (3)
(. ب)تعالى، سقط مف  (4)
 .فالرد إلى اهلل األخذ بمحكـ كتابو: وشرح النيج( ب)في  (5)

(5/1918 )

 

(. 1)لؤلحكاـ كميا، أو الجامعة لكتاب اهلل تعالى: (الجامعة)
. فييا وال تناقض في شيء مف أحكاميا لما في كتاب اهلل تعالى (2)التي ال تفريؽ: (غير المفرقة)

ـَ ىذا التنازع الذي ذكره اهلل، وكيؼ يكوف الردُّ إلى الكتاب والسنة، وىؿ فيو إشارة إلى  سؤاؿ؛ ِفْي
؟ (3)بطبلف العمؿ عمى القياس

وجوابو؛ أما التنازع فيحتمؿ أف يكوف في المقدرات التي ال مجاؿ لمقياس فييا وىي أكثر العبادات، 
فإف معظميا محكمات مف جية الشارع، ال اىتداء لنا إلى معانييا، وال تجري فييا األقيسة، ويحتمؿ 

. أف يكوف ذلؾ في جميع األحكاـ كميا
وأما كيفية الردّْ فما كاف مقدرًا فالحكـ فيو موكوؿ إلى الكتاب والسنة ونصوصيما، وما يجري مف 

جيتيما، وال أصؿ ليا سواىما، إذ ال يعمـ التقدير إال بأمر غيبي، وليس ذلؾ إال ما يكوف مف لفظ 
، وما كاف مف األحكاـ غير مقدر فيو موكوؿ إلييما أيضًا، بالنظر في ظواىرىما (4)الشارع واقتراحو

. ونصوصيما وأخذ الحكـ مف ذلؾ
نكاره؟ فيو فاسد؛ ألف العمؿ بالقياس مردود إلى الكتاب : قولو ىؿ في اآلية إشارة إلى ردّْ القياس وا 

. إف فييا إشارة إلى بطبلنو: والسنة وأخذه منيما، فكيؼ يقاؿ
: ثـ ذكر حاؿ القضاء وما يجب مراعاتو فيو، بقولو

 __________



 

 

(. ب)تعالى، زيادة في  (1)
. ال تفرؽ(: ب)في  (2)
. بالقياس(: ب)في  (3)
ارتجاؿ الكبلـ، واستنباط الشيء مف غير سماع، واالجتباء، واالختيار، : مف معاني االقتراح (4)

 (.302انظر القاموس المحيط ص). والتحكـ

(5/1919 )

 

يريد أنو البد لمناس مف حاكـ يفصؿ شجارىـ، ويقطع : (ثـ اختر لمحكـ بيف الناس أفضؿ رعيتؾ)
؛ ألف ترؾ ذلؾ يؤدي إلى دواـ التخاصـ ويثير التظالـ (1)مواد خصوماتيـ، ويوّْصؿ إلى كٍؿ حقو

بيف الخمؽ، وىو مف أىـ قواعد الشريعة وأعبلىا بالمحافظة والمراقبة، فاختر لو أحؽ الناس بالفضؿ 
: مف الرعية التي تحت يدؾ، وأعبلىـ ىمة في الديف، وأعظميـ

لى فراستؾ فيو وتفكرؾ في حالو، ال تكميؼ عميؾ سوى ما ينقدح في : (في نفسؾ) باإلضافة إليؾ وا 
. نفسؾ مف ذاؾ

ينزعج ويفشؿ عند ازدحاـ األحكاـ واألقضية وتشاجر الخصـو وكثرة : (ممف ال تضيؽ بو األمور)
. الدعاوي فتضيؽ نفسو

. خاصمتو فخصمتو: محكتو فامحؾ كما يقاؿ: المجاج، يقاؿ: المحؾ ىو: (وال تمحكو الخصـو)
باإلصرار، بؿ ال يتمالؾ في تداركيا  (2)يعني أنو إذا زؿَّ فميس يتمادى فييا: (وال يتمادى في الزلة)

. والرجوع عنيا
العي، وأراد أنو ال يعيا عف الرجوع إلى : الحصر ىو: (وال يحصر مف الفيء إلى الحؽ إذا عرفو)

. الحؽ إذا تحقؽ ذلؾ وتيقنو
أشرفت : يعني وال تتطمع نفسو إلى تحصيؿ األطماع، مف قوليـ: (وال تشرؼ نفسو عمى طمع)

. كذا إذا كاف مطمعًا عميو، والغرض أنو بعيد عف الورود في المطامع (3)عمى
. في قضائو وحكمو: (وال يكتفي)
بسابؽ النظر والفيـ مف دوف أف يكوف تابعًا لمنتيى ذلؾ وغايتو بالتدبر : (بأدنى فيـ دوف أقصاه)

. والتفيـ واإلببلغ
. أكثر توقفًا في األمور المشتبية: (أوقفيـ في الشبيات)
. أي وأقطعيـ عند ظيور الحجة الواضحة: (وآخذىـ بالحجج)

 __________
. ويوصؿ إلى كؿ جية(: ب)في  (1)



 

 

. بيا(: ب)في  (2)
 .إلى(: ب)في  (3)

(5/1920 )

 

السآمة والممؿ، وأراد أنو ال يكوف سائمًا بمراجعة أىؿ : البـر ىو(: (1)وأقميـ تبرمًا بمراجعة الخصـو)
. الخصومات ماالِّ ليا؛ ألف ذلؾ يؤدي إلى تغير حالو وطيشو وفشمو

: بالمممات والدواىي العظيمة، وأراد عند ظيورىا وبدوىا، يقاؿ(: األمور (2)وأصبرىـ عمى تكشؼ)
أي لو  (3)((لو تكاشفتـ ما تدافنتـ)): كشفتو فانكشؼ وكاشفتو بالعداوة إذا بدأتو بيا، وفي الحديث

. أظير بعضكـ لبعض عيبو
أفصميـ لمقضية، وأقطعيـ لمجاج الخصـو عند قياـ البينة، ووضوح : (وأصرميـ عند اتضاح الحكـ)

ذا حصمت البصيرة فيو غير متردد في  الحجة، والمعنى في ىذا أنو ال يقدـ مف غير بصيرة، وا 
. اإلنفاذ لقضائو وحكمو

. أي ال يستخفُّو مدح: (ممف ال يزدىيو إطراء)
. إلى الحكـ بالباطؿ: (وال يستميمو)
. مف يغري، وحث مف يحثو عمى ذلؾ: (إغراء)
يريد المستحقيف ليذه األوصاؼ العامميف عمى ما قمتو مف ىذه الوظائؼ، ولقد صدؽ : (أولئؾ قميؿ)

عميو السبلـ في مقالتو ىذه، فإف أكثر أئمة الزماف يعدـ فييـ مراعاة ىذه الصفات فضبًل عف حكاميـ 
. ووالة أمر حكميـ

نفاذاتو، : (ثـ أكثر تعاىد قضائو) تفقده مرة بعد أخرى، والمطالعة ألحكامو الصادرة مف جيتو وا 
. وراقبيا بعيف كالية

. مف جيتؾ بالعطاء وارزقو رزقًا غامرًا لو (4)أمدَّه: (وأفس  لو في البذؿ)
. أي يزيميا عف الرشوة والتباعد عف األطماع الباردة والتيور فييا: (ما يزي  عمتو)

 __________
(. ب)الخصـ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. إلخ... وأصبرىـ بكشؼ األمور(: ب)في  (2)
أي لو عمـ بعضكـ سريرة بعض الستثقؿ تشييع :  وقاؿ في شرحو4/176النياية البف األثير  (3)

. جنازتو ودفنو
 .أفده(: ب)في  (4)



 

 

(5/1921 )

 

يريد أنؾ إذا أعطيتو عطاء فاضبًل لـ يحتج إلى أحد مف الخمؽ في : (وتقؿ معو حاجتو إلى الناس)
. قميؿ وال كثير

شادة المنزلة مف جية: (وأعطو مف المنزلة لديؾ) . نفسؾ (1)مف رفع المكانة وا 
: فيو لو معنياف: الضمير في قولو(: مف خاصتؾ (2)ما ال يطمع فيو أحد)

أف يكوف عائدًا إلى الحاكـ، وأراد ما اليطمع أحد مف الخاصة في السعاية بو إليؾ، ويأمف : أحدىما
. ذلؾ

أف يكوف عائدًا إلى نفس المعطي، وغرضو وأعطو مف اإلنصاؼ ما ال يطمع فيو أحد مف : وثانييما
. الخاصة فيكوف لو مثؿ حقو

. ليكوف عمى ثقة وأمف مف وقوع إنصافؾ لو ورفع منزلتو عندؾ: (ليأمف بذلؾ)
. غدرىـ ومكرىـ بو مف حيث ال يشعر وال يدري(: (3)اغتياؿ الرجاؿ)

أي أف يغتابوه بحضرتؾ وفي وجيؾ؛ لما يروف مف شدة : (اغتياب الرجاؿ): وفي نسخة أخرى
. إنصافؾ لو وارتفاع درجتو عندؾ، فبل ينطقوف فيو بما يكرىو منيـ

في ذلؾ يريد أمر القضاء؛ ألنو يتكمـ فيو، ويحتمؿ أف : اإلشارة بقولو: (فانظر في ذلؾ نظرًا بميغاً )
. يكوف عامًا لجميع ما أسمفو مف اآلداب كميا، واألوؿ ىو الوجو

(. 4)يشير إلى ما كاف قبؿ النبوة مف أمر الجاىمية، يعني ال حكـ لو: (فإف ىذا الديف قد كاف أسيراً )
 __________

(. ب)جية، زيادة في  (1)
(. ب)غيره، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
. اغتياؿ الرجاؿ لو عندؾ: في شرح النيج (3)
 (إف ىذا الديف قد كاف أسيراً ): ثـ قاؿ:  ما لفظو17/60وقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (4)

. ىذه إشارة إلى قضاة عثماف وحكامو، وأنيـ لـ يكونوا يقضوف بالحؽ عنده، بؿ باليوى لطمب الدنيا
فإنو كاف ضعيفًا، واستولى عميو أىمو، وقطعوا األمور دونو، ! رحـ اهلل عثماف: وأما أصحابنا فيقولوف

 .انتيى. فإثميـ عمييـ، وعثماف بريء منيـ

(5/1922 )

 



 

 

( 2)وغيره مف الكياف، نحو شؽ (1)مف حكَّاـ الجاىمية نحو عامر بف الظرب: (في أيدي األشرار)
. وغيرىما (3)وسطي 

. مف غير ىدى مف اهلل بنبي وال كتاب منير مف عنده: (يعمؿ فيو باليوى)
 __________

ىو عامر بف الظرب بف عمرو بف عياذ العدواني، رئيس مف الجاىمييف، كاف رئيس مضر  (1)
وحكميا وفارسيا، وكانت العرب ال تعدؿ بفيمو فيمًا وال بحكمو حكمًا، وىو أحد المعمريف في 

(. 3/252انظر األعبلـ ). الجاىمية
 ، ى.ؽ55ىو شؽ بف صعب بف يشكر بف رىـ القسري البجمي األنماري األزدي، المتوفى سنة (2)

(. 3/170المصدر السابؽ ). كاىف جاىمي
ىو ربيع بف ربيعة بف مسعود بف عدي بف الذئب مف بني مازف مف األزد، المتوفى نحو  (3)

 كاىف جاىمي غساني، مف المعمريف، يعرؼ بسطي ، كاف العرب يحتكموف إليو . ى.ؽ52سنة
 (.3/14المصدر السابؽ ). ويرضوف بقضائو

(5/1923 )

 

( 1)حطاميا والرئاسة فييا نحو ما كاف مف حديث الحمس: (وتطمب بو الدنيا)
 __________

وقد : قاؿ ابف إسحاؽ:  فقاؿ ما لفظو1/131ذكر ابف ىشاـ حديث الحمس في السيرة النبوية  (1)
نحف بنو : كانت قريش ال أدري َأَقْبؿ الفيؿ أـ بعده ابتدعت رأي الحمس رأيًا رأوه وأداروه، فقالوا

إبراىيـ، وأىؿ الحرمة، ووالة البيت، وقطاف مكة وساكنيا فميس ألحد مف العرب مثؿ حقنا وال مثؿ 
، فإنكـ  منزلتنا، وال تعرؼ لو العرب مثؿ ما تعرؼ لنا، فبل تعظموا شيئًا مف الحؿ كما تعظموف الحـر

، فتركوا : إف فعمتـ ذلؾ استخفت العرب بحرمتكـ، وقالوا قد عظموا مف الحؿ مثؿ ما عظموا مف الحـر
الوقوؼ عمى عرفة واإلفاضة منيا، وىـ يعرفوف ويقروف أنيا مف المشاعر والحج وديف إبراىيـ صمى 

، : اهلل عميو وسمـ، ويروف لسائر العرب أف يقفوا عمييا وأف يفيضوا منيا إال أنيـ قالوا نحف أىؿ الحـر
أىؿ : فميس ينبغي لنا أف نخرج مف الحرمة وال نعظـ غيرىا كما نعظميا ونحف الحمس، والحمس

، ثـ جعموا لمف ولدوا مف العرب مف ساكف الحؿ والحـر مثؿ الذي ليـ، بوالدتيـ إياىـ، يحؿ  الحـر
. انتيى، ثـ استطرد الكبلـ في ذلؾ. ليـ ما يحؿ ليـ، ويحـر عمييـ ما يحـر عمييـ

 
ـ 1999/ ى1420( 1ط) تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ 134-1/131انظره في المرجع السابؽ)

 .(القاىرة. دار الفجر



 

 

(5/1924 )

 

وغير  (2)والحامي (1)، وما كاف مف وضع القيافة في بني مدلج، ونحو البحيرة والسائبة والوصيمة
ذلؾ مف الجياالت والضبلالت، حتى جاء اهلل بالنور والضياء بالرسوؿ والقرآف، فأمات ىذه البدع 

. ومحاىا، وأحيا ما اندرس مف السنف وأعبلىا
: ثـ ذكر حاؿ العماؿ عمى جباية الخراجات، بقولو

 __________
ما جعؿ اهلل مف بحيرة وال }:  فقاؿ سبحانو103وقد ذكر اهلل عز وجؿ ذلؾ في سورة المائدة اآلية (1)

صدؽ اهلل  {سائبة وال وصيمة وال حاـ ولكف الذيف كفروا يفتروف عمى اهلل الكذب وأكثرىـ ال يعقموف
:  ما لفظو1/717قاؿ العبلمة المفسر جار اهلل الزمخشري رحمو اهلل في تفسيرىا في الكشاؼ. العظيـ

كاف أىؿ الجاىمية إذا أنتجت الناقة خمسة أبطف آخرىا ذكر بحروا أذنيا أي شقوىا وحرموا ركوبيا، 
ذا لقييا المعيي لـ يركبيا، واسميا البحيرة، وكاف يقوؿ الرجؿ إذا : وال تطرد عف ماء وال مرعى، وا 
: وقيؿ. قدمت مف سفري أو برئت مف مرضي فناقتي سائبة، وجعميا كالبحيرة في تحريـ االنتفاع بيا

ذا ولدت الشاة أنثى فيي : كاف الرجؿ إذا أعتؽ عبدًا قاؿ ىو سائبة فبل عضؿ بينيما وال ميراث، وا 
ذا ولدت ذكرًا فيو آلليتيـ، فإف ولدت ذكرًا وأنثى قالوا وصمت أخاىا، فمـ يذبحوا الذكر : ليـ، وا 

ذا أنتجت مف صمب الفحؿ عشرة أبطف قالوا مف حمى ظيره فبل يركب وال يحمؿ عميو : آلليتيـ، وا 
ما شرع ذلؾ وال أمر بالتبحير والتسييب وغير ذلؾ،  {ما جعؿ}وال يمنع مف ماء وال مرعى، ومعنى 

فبل ينسبوف التحريـ إلى اهلل  {يفتروف عمى اهلل الكذب وأكثرىـ ال يعقموف}ولكنيـ بتحريميـ بما حرموا 
. انتيى. حتى يفتروا، ولكنيـ يقمدوف في تحريميا كبارىا

 (.ب)والحامي، سقط مف  (2)

(5/1925 )

 

جباة الخراج إليؾ والكتَّاب وأىؿ الديواف وحفَّاظ الجيوش، ومف كاف : (ثـ انظر في أمور عمالؾ)
. مستعمبًل عمى عمؿ مف األعماؿ لؾ

مف جية نفسؾ لما ترى مف صبلحيتيـ لتمؾ األعماؿ ومطابقتيـ إلتقانيا : (فاستعمميـ اختياراً )
. وعمميا

. مصانعة ليـ ومداىنة وميبًل عف الحؽ في ذلؾ: (وال توليـ محاباة)
يثارًا ليـ عمى ذلؾ العمؿ مف غير استتحقاؽ، ومحبة : األثرة ىي: (وأثرة) االسـ مف االستئثار، وأراد وا 



 

 

. ال ستبدادىـ بو
: األجماع جمع جمع، ويروى(: مف شعب الجور والخيانة (1)فإنيـ أجماع)
، وأراد أنيـ مجموعوف مف شعب (((2)الخمر جماع اآلثاـ)): أخذًا لو مف قولو عميو السبلـ: (جماع)

الجور والخيانة، يشير بذلؾ إلى أنيـ مطبوعوف عمى ذلؾ مجبولوف عميو، فما أحوجيـ إلى المراقبة 
. لتصرفاتيـ (3)ألحواليـ والمطالعة

كاف لو تجربة في ذلؾ وحياء،  (5)ممف (4)فاختر منيـ وتحرى: (وتوخَّ منيـ أىؿ التجربة والحياء)
فمعؿ مف يكوف بيذه الصفة بمنعة عف التيور في المطامع والوقوع في المآثـ بالخيانة، واإلقداـ عمى 

. األمور المحظورة
. ممف يشار إليو بالصبلح مف القبائؿ وأىؿ المنازؿ الرفيعة: (مف أىؿ البيوتات الصالحة)
. ومف لو عناية في الديف وقدـ راسخة : (والقدـ في اإلسبلـ المتقدمة)
. عف أف تتطرؽ إلييـ التيمة: (فإنيـ أكـر أخبلقاً )
عرض واض  إذا كاف نقيًا، وأراد أنيـ أبعد عف الخيانة فيما اعتمموا عميو مف (: (6)وأوض  أعراضاً )

. الواليات
 __________

. إلخ...فإنيما جماع : في شرح النيج (1)
. اإلثـ(: ب)في  (2)
. والمراقبة(: ب)في  (3)
(. ىامش في ب)وتوّخ : في نسخة (4)
. مف(: ب)في  (5)
 .وأص  أعراضاً : في شرح النيج (6)

(5/1926 )

 

ف بدا منيـ يومًا مطمع مف المطامع فيو قميؿ ال إسراؼ فيو، (: (1)وأقؿ في المطامع إسرافاً ) أراد وا 
. لما يحذروف مف المـو ويخافوف مف الفضيحة

يعني وأنظارىـ فيما يؤمؿ مف العواقب بالغة في الجزالة : (وأبمغ في عواقب األمور نظراً )
. مبمغًا عظيماً  (2)والحصافة

. أفضميا عمى مقدار كفايتيـ وأوسعيا عمييـ: (ثـ أسبغ عمييـ األرزاؽ)
في القياـ بأعماليـ التي يختصوف بيا وزيادة في عظـ : (فإف ذلؾ قوة ليـ عمى استصبلح أنفسيـ)

. واأُلبية (3)حاليـ؛ لما يحصؿ بالقوة مف الشيار



 

 

ويكوف فيو استغناء عف الخيانة فيما ىـ فيو؛ ألف أكثر (: عف تناوؿ ما تحت أيدييـ (4)وغنى ليـ)
. ما تحصؿ بو الجرأة عمى الخيانة لمف ىذه حالو، ىو الفقر إليو والحاجة الماسة مف أجمو

ومبالغة في وجوب الحجة عمييـ مع المخالفة فيما أؤتمنوا عميو مف : (وحجة عمييـ إف خالفوا أمرؾ)
. ذلؾ، إذ ال عذر ليـ في ذلؾ مع الغنى والتمكف والبسطة في الرزؽ

. بالخيانة التي ىي خبلؼ االستقامة، والتي ىي ثمـ في الديف واألمانة(: أمانتؾ (5)وثمموا)
. راقب ما وضعت ليـ مف تمؾ األعماؿ وأرصدتيـ لحفظيا وأخذىا: (ثـ تفقد أعماليـ)
. الحراس وأىؿ الحفظ: (وابعث العيوف)
ممف ال يكذب فيما ينقمو إليؾ مف أفعاليـ، وال يخوف عيدًا فيما قمتو (: (6)مف أىؿ الصدؽ والوفاء)

. لو مف أجميـ، وعيدتو إليو مف إببلغ أسرارىـ إليؾ
 __________

. إشرافاً : في شرح النيج (1)
. والحصانة(: ب)في  (2)
الحسف، : الشنار، وىو تصحيؼ، والشيار بالياء(: ب)السيار، بدوف تنقيط، وفي (: أ)في  (3)

(. 539انظر القاموس المحيط ص). والجماؿ، والييئة، والمباس، والزينة
. وشرح النيج( ب)ليـ، زيادة في  (4)
. أو ثمموا: وشرح النيج( ب)في  (5)
 .مف أىؿ الصدؽ والوفاء عمييـ: وشرح النيج( ب)في  (6)

(5/1927 )

 

. تفقدؾ ليا في الخفية واالطبلع عمييا سراً (: في السر ألمورىـ (1)فإف تعاىدؾ)
. بعث ليـ عمييا وحث عمى حفظيا وصيانتيا: (حدوة ليـ)
التي تحت أيدييـ لؾ واستصحابيا ومدوامتيا، وكفًا ليـ عما يخطر ألحد : (عمى استعماؿ األمانة)

. منيـ عمى بالو مف خبلؼ ذلؾ
أي وحث عمى الرفؽ بالرعية؛ ألف أحواليـ إذا كانت عمى ىذه الييئة مف : (والرفؽ بالرعية)

. كاف ذلؾ أدعى إلى ما ذكره، وأبعد مف الخيانة وعف تطرؽ التيمة (2)المراقبة
مف الخدـ والجند والكتاب وسائر أعواف الدولة، وغرضو أنو يممؾ حذره في : (وتحفَّظ مف األعواف)

. ذلؾ ويراقب أحواليـ
فيما اعتممتو عميو مف العماالت، أو في غيرىا مما يتعمؽ : (فإف أحد منيـ بسط يده إلى خيانة)

. بالدولة والرعية في ماؿ أو خاف في أي وجو مف الخيانات



 

 

يشير إلى أف العمؿ في ذلؾ عمى سابؽ الرأي، وأوؿ : (اجتمعت بيا عميو عندؾ أخبار عيونؾ)
ال وجو لو؛ ألنو يطرؽ خمبًل عظيمًا، ويؤدي إلى بطبلف النظاـ واختبلؿ أحواؿ العماؿ،  (3)الظف

والبد في ذلؾ مف غمبة ظف قوية تكوف حاصمة مف جية العيوف بأخبار مختمفة، بحيث ال يتطرؽ 
. إلييـ التواطؤ في ذلؾ

عمى صحة ما جنى، ولـ يراع قياـ البينة العادلة وتعديؿ الشيادة عند الحاكـ، : (اكتفيت بذلؾ شاىداً )
. كافيًا في اإلقداـ عمى األدب عميو (4)بؿ ذلؾ يكوف

. أذقتو وباليا: (فبسطت عميو العقوبة)
. بالضرب وصبّْ جمدات النكاؿ عميو: (في بدنو)
يعني أنؾ تخمّْف األمر في مقدار ما خاف في تمؾ الوالية وأتمؼ مف : (وأخذتو بما أصاب مف عممو)

. أمواؿ اهلل، فتأخذه بو وتقتطعو مف مالو
 __________

(. ىامش في ب)فإف بتعاىدؾ : في نسخة (1)
. في المراقبة(: ب)في  (2)
. وأوؿ النظر(: ب)في  (3)
 .بؿ يكوف ذلؾ(: ب)في  (4)

(5/1928 )

 

( 1)ويحكى أف عمر بف الخطاب استعمؿ خالد بف الوليد في بعض الواليات، فاتيمو في الخيانة
فييا، فضرب بسياـ الرأي في ذلؾ، فرأى أنو قد استغرؽ في تمؾ الوالية نصؼ مالو فقاسمو في 

، حراسة ألمواؿ اهلل عف اإلىماؿ، ومراقبة (2)نصفو، حتى لقد أخذ منو فردة نعمو ونصؼ عمامتو
. لموالة باألعيف الكالية

. بعد ذلؾ: (ثـ نصبتو)
. الصغار والميانة: (بمقاـ المذلة)
عممتو لمناس بأنو خائف في عمالتو حتى ال يعتمؿ عمى عمؿ قط، وال يؤمف في : (ووسمتو بالخيانة)

. قميؿ وال كثير
جعمتو بمنزلة القبلدة في عنقو، وكؿ ذلؾ مبالغة في األمر، وحفظ لمدولة : (وقمدتو عار التيمة)

. ومراعاة ألحواؿ السياسة واإليالة
: ثـ عقب ذلؾ بذكر الخراج والتعيد ألحوالو، بقولو

وىو عبارة عف جميع األمواؿ المأخوذة مف الخمؽ مف أمواؿ المصال  وغيرىا، : (وتفقد أمر الخراج)



 

 

: ثـ ىو ضرباف
: فالضرب األوؿ مف ذلؾ

 __________
. بالخيانة(: ب)في  (1)
عزؿ عمر خالدًا عف إمارة حمص في :  ما لفظو1/180قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (2)

أعممني مف أيف لؾ : سنة سبع عشرة، وأقامو لمناس، وعقمو بعمامتو، ونزع قمنسوتو عف رأسو وقاؿ
: مف األنفاؿ والسيماف، فقاؿ: ىذا الماؿ؟ وذلؾ أنو أجاز األشعث بف قيس بعشرة آالؼ درىـ، فقاؿ

، وشاطره مالو، وكتب إلى األمصار بعزلو، وقاؿ إف الناس فتنوا : ال واهلل ال تعمؿ لي عمبًل بعد اليـو
 .انتيى. بو، فخفت أف يواكموا إليو، وأحببت أف يعمموا أف اهلل ىو الصانع

(5/1929 )

 

لمخراج، والجزية، والمقط، واألمواؿ التي ال مالؾ  (1)أمواؿ المصال  وىي الفيء، واألمواؿ المضروبة
صبلح الطرقات، وبناء المساجد، وأرزاؽ  ليا، فيذه كميا مصروفة في مصال  الديف، في العمماء، وا 
القضاة، وما تكوف مصمحتو راجعة إلى جممة الديف، وىؿ يعطى الفقير الذي ال مصمحة فيو؟ فيو 

. تردد لمنظر، وقد كاف ابف عمر يعطيو
: الضرب الثاني مف ذلؾ

أمواؿ الفقراء وىي عبارة عف الزكوات، والفطر، والكفارات، والنذور المطمقة، فيذه ال يجوز صرفيا 
نما ىي مصروفة في األصناؼ الثمانية التي ذكرىا اهلل في كتابو، وليا أحكاـ  في المصال ، وا 

. مخصوصة ليس ىذا موضع ذكرىا
. بما يكوف نظرًا في صبلح أىمو، وتعيد ألحواليـ مف أجمو: (بما يصم  أىمو)
. بالحفظ والصيانة(: صبلحو (2)فإف في)
. والرفؽ في أحواليـ (3)بالتخفيؼ: (وصبلحيـ)
. مف الجند والديواف بحفظ بيضة اإلسبلـ: (صبلحًا لمف سواىـ)
. مف الجند والضعفاء والمساكيف وغيرىـ مف أىؿ الخراج: (وال صبلح لمف سواىـ)
صبلح أحواليـ: (إال بيـ) (. 4)بسبب قوتيـ وا 
مف أجناد اإلسبلـ وأعوانو وسائر الفقراء والمساكيف وغيرىـ ممف لو حظ في : (ألف الناس كميـ)

. الخراج ونصيب فيو
. ثقؿ عميو َوكؿّّ : (ِعَياٌؿ عمى الخراج)
. ومف يؤخذ الخراج منو: (وأىمو)



 

 

يعني اجعؿ أىـ أنظارؾ في عمارة البمداف واألراضي بالقوة : (وليكف نظرؾ في عمارة األرض)
. ألىميا

. في تحصيمو وكثرتو: (أبمغ مف نظرؾ في استجبلب الخراج)
(. 5)يعني أف كثرة الخراج وقوتو ال يدرؾ إال بالعمارة لؤلرض: (ألف ذلؾ اليدرؾ إال بالعمارة)

 __________
. المصروفة(: ب)في  (1)
. وشرح النيج( ب)في، زيادة في  (2)
. بالتحقيؽ(: ب)في  (3)
. حاليـ(: ب)في  (4)
 .بعمارة األرض(: ب)في  (5)

(5/1930 )

 

يريد أف الوالي إذا كاف ىمو تحصيؿ الخراج (: عمارة أخرب الببلد (1)ومف طمب الخراج مف غير)
فسادًا ليا؛  عمى أي وجو كاف مف غير نظر في عمارة األراضي وتقويتيا، فإف ذلؾ إخرابًا لؤلرض وا 

ألنيـ إذا كانوا يطمبوف الخراج مف أىمو مف غير عمارة ضعفوا بأخذ أمواليـ وىانوا عف عمارة 
األرض، فيكوف ذلؾ سببًا في خرابيا ال محالة، وىذه عادة كثير مف الظممة وأىؿ الجور، يطمبوف ما 

مف غير التفات حتى تيمؾ األرض، وتبطؿ عمارتيا، وييمؾ أىميا فقرًا وىزااًل بما  (2)في األيدي
. يمحقيـ مف الظمـ في ذلؾ

. بالظمـ والجور: (وأىمؾ العباد)
: ألمريف: (ولـ يستقـ أمره إال قميبلً )

. فئلسراع اهلل تعالى لو بالعقوبة وتعجيؿ النقمة بما كاف منو مف الظمـ والجور: أما أوالً 
فؤلف قوامو ودوامو إنما ىو بما يحصؿ مف الخراج وقوة أىمو، فإذا بطؿ الخراج وضعؼ : وأما ثانياً 

. لـ يستقـ أمره إال قميبلً : أىمو فبل بقاء لو بحاؿ، فميذا قاؿ
عمييـ الخراج مف الرعية زيادة تثقؿ عمييـ أداؤىا وتضعؼ  (3)يعني الموظؼ: (فإف شكوا ثقبلً )

. أحواليـ
أصابت الزرع مف المصائب المتمفة لو والناقصة ألحوالو كالبرد والدود أو غير ذلؾ مف : (أو عمة)

. اآلفات
. يريد فيما كاف شربو بالعيوف واآلبار فينقطع الماء عنو: (أو انقطاع شرب)
ال تبؿ فبلف عندي : إما جعمو كناية عف الماء القميؿ قدر ما يبؿ، وليذا يقاؿ (4)يعني: (أو باّلة)



 

 

ما أف يريد السحب البالَّة، واألمطار تكوف قميمة، فيضعؼ  بالَّة أي ال يصيبو مني خير وال ندى، وا 
. الزرع ألجميا

 __________
(. ب)بغير، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. ما في أيدي الناس(: ب)في  (2)
. أي المقدر عمييـ الخراج (3)
 (.ب)يعني، سقط مف  (4)

(5/1931 )

 

: تحولَّيا عما كانت عميو مف الصبلح لمزراعة، ثـ فسر ما حوليا غير ذلؾ بقولو: (أو إحالة أرض)
. أي عبلىا وداـ عمييا حتى أىمكيا: (اغتمرىا غرؽ)
. أذىبيا وأزاؿ ما زرعتو: (أو أجحؼ بيا عطش)
. الخراج المطموب منيـ ورفعتو(: (1)خففت عمييـ)
يريد أف التخفيؼ عمى قدر الحاؿ في ذلؾ، فإف اقتضى رفع الكؿ : (بما ترجو أف يصم  بو أمرىـ)

. أو رفع البعض كاف ذلؾ عمى قدر ما يراه الوالي مصمحًا ألحواليـ وأمورىـ
أراد وال يصعبفَّ عميؾ إزالة ما تزيمو عنيـ مف (: (2)وال يثقمفَّ عميؾ شيء خففت بو المؤونة عنيـ)

. المطالب وتخففو عنيـ مف الغرامات والمؤف
. كأنؾ ذخر تو عندىـ وخبيَّة خبأتيا في أيدييـ: (فإنو ذخر)
: يرجعوف بيا إليؾ، وينفقونيا: (يعودوف بو عميؾ)
. إصبلح أحواليا وتييئتيا لمزراعة والقوة: (في عمارة ببلدؾ)
مف العيش وأمف مف  (3)ألف الببلد إذا كانت عامرة وأىميا في دعة ورخاء وُبَمْيِنَيةٍ : (وتزييف واليتؾ)

. السبؿ؛ فإف ذلؾ كمو يزيف الوالي ويحسّْف ظف الخمؽ فيو
. بما فعمتو معيـ مف التخفيؼ والرفؽ: (مع استجبلبؾ حسف ثنائيـ)
يعني وظيور ما يظير مف جيتؾ مف النشاط والفرح بما (: (4)وتبجَّحؾ باستفاضة العدؿ عمييـ)

. أسبمتو عمييـ مف ستر عدلؾ
زالة الغرامات: (معتمداً ) . فيما فعمتو مف رفع المطالب وا 
. أعظـ ما يتقووف بو ويكوف سببًا في قوة أمرىـ(: قوتيـ (5)أفضؿ)

 __________
(. ب)عنيـ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)



 

 

. عمييـ(: ب)في  (2)
(. 1524انظر القاموس المحيط ص. )ىو في ُبَمْيِنيٍة مف العيش بضـ الباء أي سعة ورفاىية (3)
. فييـ: وشرح النيج( ب)في  (4)
 .فضؿ: في شرح النيج (5)

(5/1932 )

 

راحتؾ ليـ عف ىمـو المطالب (: عندىـ مف إجمامؾ ليـ (1)بما ذخرتو) خبأتو عندىـ مف ترفييؾ وا 
، يقاؿ ُـّ إذا كاف متروكًا عف السير: وعمـو الغـر . ، مقيمًا عمى الراحة(2)فرس جا

. وواثقيف بما ألفوه مف بسط العدؿ مف جيتؾ إلييـ: (والثقة منيـ بما عودتيـ مف عدلؾ عمييـ)
وبالرفؽ الواصؿ إلييـ مف عندؾ والرحمة ليـ في ذلؾ، فطابت خواطرىـ إلى (: بيـ (3)في رفقؾ)

. ذلؾ، واطمأنوا إليو، وانشرحت بو صدورىـ
. العظيمة والنوائب اليائمة: (فربما حدث مف األمور)
لت فيو عمييـ) . الذي إذا طمبتيـ ألجمو مف األمواؿ العظيمة والخراجات الكثيرة: (ما إذا عوَّ
. يعني مف بعد ما قد فعمت ما فعمتو مف التخفيؼ والرفؽ: (مف بعد)
حمموه ودفعوه عمى طيب مف أنفسيـ وثمج مف خواطرىـ، ال (: (4)احتمموه طيبة أنفسيـ بو)

. يتضرروف بو لقوتيـ وعمارة أوطانيـ
يريد أف البمداف واألقاليـ وسائر األقطار كميا إذا كانت قوية عامرة، : (فإف العمراف محتمؿ ما حمَّمتو)

. بما دفعوه مف ذلؾ (6)بيا، وال تشغر (5)فيي محتممة لما حمَّمتيا مف الخراجات الواسعة ال تحتفؿ
نما يؤتى خراب األرض مف إعواز أىميا) الفقر واإلمبلؽ، وأراد أنيـ إذا كانوا فقراء : اإلعواز: (وا 

. عوزيف محتاجيف ضعفوا عف عمارة األرض، فميذا كاف ذلؾ سببًا في خرابيا ودمارىا
نما يعوز أىميا) . يكوف السبب في فقرىـ: (وا 

 __________
(. ب)ذخرت، وكذا في نسخة، ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
(. ب)عف السير، سقط مف  (2)
. ورفقؾ بيـ: وشرح النيج( ب)في  (3)
. وشرح النيج( ب)بو، زيادة في  (4)
. أي ال تبالي (5)
 .شغر السعر إذا نقص: أي وال تنقص، مف قوليـ (6)



 

 

(5/1933 )

 

لتجاوزىـ الحد في الجمع واالدخار لؤلمواؿ وكسبيا مف غير : (إلسراؼ أنفس الوالة عمى الجمع)
مف  (2)مف أسفميا، فأما مف رواه بالشيف منقوطة (1)حميا، ىذا إذا كانت الرواية بالسيف المنقوطة

فبلف مشرؼ عمى أمره إذا كاف مقببًل عميو : أعبلىا، فالغرض إقباليـ عمى جمع األمواؿ، مف قوليـ
. بإصبلحو

يعني أنيـ موطنوف نفوسيـ عمى الزواؿ والذىاب فبل يمتفتوف إلى العاقبة : (وسوء ظنيـ بالبقاء)
. لؤلمر في ذلؾ

مف رواه بالغيف  (3)بالمواعظ، ىذا عمى رواية مف رواه بالعيف الميممة، فأما: (وقمة انتفاعيـ بالعبر)
مف أجميا، ولقد  (5)، فالغرض بو تغيرات الدىر وحوادثو أي ال يحتفموف بيا، وال يكنزوف(4)المنقوطة

الظمـ في حؽ الخراج، ومحافظة عمى  (6)بالغ في تعميـ كيفية أخذ الخراج مف أىمو مخافة تجرّْي
شادة قوانيف العدؿ، ووضع موازيف  الترفيو بالرعية والرفؽ بأحواليـ، رعاية مف كاف ىمو خوؼ اهلل وا 

. القسط، ورفقًا باألمة وحماية ليـ
: ثـ أردؼ ذلؾ بذكر أحواؿ الكتَّاب، بقولو

يعني الذيف يكتبوف الرسائؿ ويصدروف األجوبة، مما يرد مف العماؿ (: كتَّابؾ (7)ثـ انظر حاؿ)
. واألسرار وأحواؿ الحوادث في األقاليـ والبمداف وغير ذلؾ، مما يستدعيو أمر الكتابة

. فيما يكوف متعمقًا بيا: (فوؿّْ عمى أمورؾ)
. أفضميـ في الديف والتقوى:(خيرىـ)

 __________
. منقوطة(: أ)في  (1)
. أي إلشراؼ (2)
. وأما(: أ)في  (3)
. أي ِباْلِغَيرِ  (4)
. وال يكترثوف(: ب)في  (5)
. إلخ...مخافة أف يجري (: ب)في  (6)
 .في حاؿ: وشرح النيج( ب)في  (7)

(5/1934 )

 



 

 

المخادع : الخدع، والمكايد: الكيد ىو(: الت ي تدخؿ فييا مكايدؾ وأسرارؾ (1)واخصص رسائمؾ)
عرؼ فبلف ما يكاد بو أي ما يخدع بو ويرصد لو، وأراد ىا ىنا تخصيص : والمراصد، ومنو قوليـ

صبلح  الرسائؿ التي ُتَضمُّْنيا مراصد الحرب، ومكايدىا وأسرارؾ التي تضمرىا لمصال  دولتؾ وا 
. أمرؾ

. بالذي تجتمع فيو الخبلئؽ المرضية والشمائؿ الشريفة(: صال  األخبلؽ (2)بأجمعيـ لوجود)
. المرح وشدة االختياؿ: يخرج بيا عف الحد، والبطر: (ممف ال تبطره الكرامة)
. فيكوف سببًا لئلقداـ في األمور المكروىة عميؾ: (فيجترئ بيا عميؾ)
. مف أمرؾ الذي أمرتو بو (3)فيما يخالفو: (في خبلؼ لؾ)
. الخمؽ ومحفؿ مف محافميـ (4)في مجمع مف: (في مؤل)
يعني وال يتياوف بأمرؾ تقصيرًا منو وتغافبًل : (وال تقصّْر بو الغفمة عف إيراد مكاتبات عمالؾ عميؾ)

عف إيراد المكاتبات الواصمة مف العماؿ؛ ألف في تأخيرذلؾ ضررًا عظيمًا وخمبًل في الدولة بإغفاؿ 
. ذلؾ
صدار جواباتيا عمى الصواب عنؾ) . مف غير مخالفة لرأيؾ فيما يصدره مف األجوبة: (وا 
. عمى الرعية والوالة مف الحؿ والعقد والقبض والبسط: (وفيما يأخذ لؾ)
مف الجوائز واإلنعامات والذمـ والعيود واألمانات، فإف الكتاب ىـ حفظة (: (5)ويعطي عنؾ)

. األسرار، وبأيدييـ مبلؾ األمور ومقاليد الدولة
لؾ مف العقود، ويبمغ فييا كؿ مبمغ مف تأكيدىا  (6)وال ييوّْف ما أخذ: (وال ُيْضِعُؼ عقدًا اعتقده لؾ)

. والتحفظ فييا والمبالغة في وثاقيا
 __________

. برسائمؾ(: ب)في  (1)
. بوجوه(: ب)في  (2)
. يخالفؾ(: ب)في  (3)
(. ب)مف، سقط مف  (4)
(. ب)منؾ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (5)
 .أخذه(: ب)في  (6)

(5/1935 )

 

ذا عقد عميؾ عقدًا مف ذمة أو وفاء بأمر، أو غير ذلؾ فبل : (وال يعجز عف إطبلؽ ما عقد عميؾ) وا 
. يتأخر عف إطبلقو لمف ىو لو، فأنت أحؽ الناس بالوفاء بالعيد وأصونيـ لمميثاؽ



 

 

يعني وليكف عالمًا بمنتيى قدره في األمور فيما يأتي (: نفسو في األمور (1)وال يجيؿ مبمغ قدر)
. التصرؼ فيو، وفيما ال يكوف كذلؾ (3)يذر، وفيما يكوف لو (2)منيا وما

. الذي ال يعرؼ حاليا في اإلقداـ واإلحجاـ واألخذ والترؾ (4)[في األمور]: (فإف الجاىؿ بقدر نفسو)
ألف نفسو أخص، فإذا جيميا فغيرىا أدخؿ ال محالة في الجيالة، (: غيره أجيؿ (5)يكوف بقدر)

وميما جيؿ حالؾ لـ يكف داخبًل في مرادؾ وال كاف عمى وفقو، وفي ذلؾ ما ال يخفى فساده وضرره 
. عميؾ

الخبرة بحالو واالنتقاد ألمره، يعني : الفراسة في الشيء ىي: (ثـ ال يكف اختيارؾ إياىـ عمى فراستؾ)
ذا اخترت واحدًا منيـ لمكتابة فبل تختره عمى تفرسؾ في حالو . وا 

استناـ إليو إذا سكف واطمأف، ومنو : السكوف واالطمئناف إلى الشيء، يقاؿ: االستنامة: (واستنامتؾ)
. النـو
. بأحواليـ وما يبدونو مف حسف سيرىـ وطرائقيـ: (وحسف الظف منؾ)
ظيار جميؿ : التصنع(: الوالة بتصنعيـ (6)فإف الرجاؿ يتعرفوف فراسات) تكمؼ حسف السمت وا 

الحاؿ، وغرضو أف الرجاؿ يزوروف الوالة ويتطمعوف عمى خبلئقيـ بما يظيرونو ليـ مف حسف الييئة 
. في أوؿ األمر بإظيار السمت الحسف

. ليخبروا كنو حاليـ(: (7)وحسف خدمتيـ)
 __________

(. ب)قدر، سقط مف  (1)
(. ب)ما، زيادة في  (2)
(. ب)لو، سقط مف  (3)
(. ب)زيادة في  (4)
. لقدر(: ب)في  (5)
. يتعرضوف لفراسات: في شرح النيج (6)
 .وحسف حديثيـ: في شرح النيج (7)

(5/1936 )

 

نما غرضيـ االختبار، فبل (: (1)وليس وراء ذلؾ مف النصيحة شيء واألمانة) وليس يفعمونو نصحًا وا 
. ينبغي لموالي أف يغتر بمثؿ ذلؾ وال ينخدع بو

. نفاه أوالً  (2)استدراؾ عما (ولكف)
ذا أردت االمتحاف الصادؽ في حقيـ فامتحنيـ بما قد (: ولوا لمصالحيف قبمؾ (3)اختبرىـ بما) يعني وا 



 

 

. كانوا تولوا ألىؿ الصبلح قبؿ دولتؾ
. في التولية واالستخداـ: (فاعمد)
نما قاؿ(: في العامة أثراً  (4)ألحسنيـ) في العامة؛ : لمف كانت آثاره حسنة جميمة، محمودة طرائقو، وا 

. ألنيـ لساف العالـ وعنيـ حصوؿ الخبرة الصادقة والفراسة المؤكدة 
(. 5)وأكثرىـ عممًا ومعرفة بالوجوه التي تحتمميا األمانات وتؤدى عمييا: (وأعرفيـ باألمانة وجياً )
. يريد ما قدمو مف حسف النظر والتفرس في أحواؿ الكتَّاب والتعيد ألحواليـ كميا: (فإف ذلؾ)
واحتياطؾ في ديانتؾ، وبموغؾ  (6)بامتثالؾ ألمره، وحسف رعايتؾ لخمقو: (دليؿ عمى نصيحتؾ هلل)

. أقصى الجيد في رعاية أمورىـ
وإلمامؾ الذي مكَّنؾ مف ىذه الوالية، فعممت فييا عمى ما يريده منؾ ويرجوه مف : (ولمف ُولّْيت أمره)

. حالؾ
يحتمؿ أف يكوف ىذا عامًا في جميع أحواؿ الدولة، وأراد أف : (واجعؿ لرأس كؿ أمر مف أمورؾ)

إياالت الدولة كثيرة وأمورىا متشعبة، فاجعؿ عمى كؿ نوع مف أنواعيا مف يصمحو ويقـو بو، ويحتمؿ 
أف يكوف خاصًا في الكتَّاب، وغرضو أف أنواع الكتابة كثيرة منتشرة فاجعؿ عمى كؿ نوع مف أنواعيا 

. ومرتبة مف مراتبيا
. يعني الكتَّاب يدري بأحواليا ويتعيد أمورىا: (رأسًا منيـ)

 __________
. وليس وراء ذلؾ مف النصيحة واألمانة شيء: وشرح النيج( ب)في  (1)
. لما(: ب)في  (2)
. عما(: ب)في  (3)
. ألحسنيـ كاف في العامة أثراً : وشرح النيج( ب)في  (4)
. إلييا(: ب)في  (5)
 .لحقو(: ب)في  (6)

(5/1937 )

 

. فيضعؼ عف إتقانو وضبطو: (ال يقيره كبيرىا)
. فيغيب عنو ويغفؿ عف ميماتو ويتقاصر عف إدراكو: (وال يتشتت عميو كثيرىا)
يريد وتحقؽ أنو ميما اطمعت عمى عيب ومكر في : (وميما كاف في كتَّابؾ مف عيب فتغابيت عنو)

: كتَّابؾ، فتغافمت عنو وأغضيت عف إنكاره وتغييره
. كاف اهلل ىو المبلـز لؾ واآلخذ عميؾ في ترؾ إنكاره وتغييره: (ُأْلِزْمَتو)



 

 

: ثـ أخذ في ذكر الوصية بالتُّّجار، بقولو
ار وذوي الصناعات) نفسؾ  (1)استوص بالتجار: مفعوال استوص محذوفاف تقديرىما: (استوص بالتجَّ

(. 2)((استوصوا بالنساء خيرًا، فإنيفَّ عواٍر عندكـ)): فييـ خيرًا، وفي الحديث
. أي وأوص الوالة بيـ خيراً : (وأوص بيـ خيراً )
نما تقمباتو كميا فييا إيثارًا : (المقيـ) ار؛ ألف منيـ مف يقيـ في بمده ال يخرج منيا أبدًا، وا  يريد مف التجُّ

. لمدعة وشيوة لمراحة وعجزًا عف األسفار
. المختمؼ باألمواؿ في األقاليـ واألقطار لطمب األرباح والفوائد: (منيـ والمضطرب بمالو)
العمؿ بيا واالنتفاع بسببيا؛ ألف أكثر أعماؿ المحترفيف مف : االرتفاؽ باليد ىو(: (3)والمترفؽ بيديو)

. ذوي الصناعات تكوف بأيدييـ
 __________

(. ب)بالتجار، زيادة في : قولو (1)
الحديث ىو جزء مف خطبة النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ في حجة الوداع أورده ابف ىشاـ في  (2)

، وعزاه في موسوعة 127-1/126، وابف أبي الحديد في شرح النيج276-4/275السيرة النبوية 
في المصادر  ((عوار)): ، وقولو ىنا149 إلى آداب الزفاؼ 1/516أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 

بالراء  ((عوار)): ، وأشار في ىامش سيرة ابف ىشاـ إلى أف في بعض الروايات((عواف)): المذكورة
. الميممة جمع عارية

 .ببدنو: في شرح النيج (3)

(5/1938 )

 

بالنوف، وىو أف يؤجر نفسو لممنافع العظيمة كالرعاية وحفظ األمواؿ وغير  (ببدنو): وفي نسخة أخرى
. ذلؾ مما اليكوف فيو عمؿ باليد

مف أقاصي األرض  (1)يمدوف الخمؽ بما يأتوف بو مف البمداف، ويكتسبونو: (فإنيـ مواد المنافع)
. وأطرافيا

. االنتفاعات كميا: (وأسباب المرافؽ)
. والجالبوف ليا مف األماكف البعيدة: (وجبلَّبيا مف المباعد)
البعيد مف : المكاف البعيد، واطَّرحو أي أبعده، والطَرُح بالتحريؾ: جمع مطرح وىو: (والمطارح)

: األمكنة، قاؿ األعشى
وتسمو لمعمى  (2)تبتني الحمد

 



 

 

( 3)وُتَرى نارؾ مف ناء َطَرحْ 
 

. أي بعيد
نما أضاؼ ىذه األمور إليو الستيبلئو عمييا وكونيا في واليتو : (في برؾ وبحرؾ، وسيمؾ وجبمؾ) وا 

. وتحت أمره وحكمو، فميذا أضافيا إليو
عمى أدائيا وتحصيميا،  (4)يعمموف بيا فيؤدونيا ولكنيـ يتصمفوف: (وحيث ال َيْمِتيـُ الناس لمواضعيا)

. أي يجتمعوف عمى أدائيا وتحصيميا(: الناس (5)يمتئـ): وفي نسخة أخرى
لما في أماكنيا مف المخافة والوحشة، وطرو اآلفات الكثيرة، فميذا تأخروا عف : (وال يجترئوف عمييا)

. أدائيا، واجترى التجار عمييا طمبًا لمفوائد
 __________

. ويكتسبونيا(: ب)في  (1)
. لمحمد(: ب)في  (2)
:  ورواية الشطر األوؿ فيو2/578البيت في لساف العرب  (3)

تبتني الحمد وتسمو لمعمى 
يبتني الحمد ويسمو لمعمى : وقد أصمحتو منو، وىو في النسخ

مختار . )مجاوزة قدر الظرؼ واالدعاء فوؽ ذلؾ تكبرًا فيو رجؿ صمؼ وقد تصمَّؼ: الصمؼ (4)
(. 368الصحاح ص

 .وكذا في شرح النيج، أي يمتئـ (5)

(5/1939 )

 

ما عمى جية المبالغة : (فإنيـ سمـ ال ُتخاؼ بائقتو) يعني التجار سمـ إما ذوو سمـ أي مسالمة، وا 
: رجؿ رضى وعدؿ، لكثرة ما يحصؿ منيـ مف المسالمة، وكؼ الشرور مف جيتيـ، والبائقة: كقولؾ

. الداىية، فإنيا مأمونة مف نفوسيـ، ال يخشاىا أحد مف جيتيـ
الشر والخديعة : صم ، أو عمى طريؽ المبالغة، والغائمة (1)إما وذوي: (وصم  ال تخشى غائمتو)

. والمكر
. يريد في البمد التي أنت فييا: (وتفقد أمورىـ بحضرتؾ)
. طرؼ الثوب وجانبو: أطرافيا ونواحييا البعيدة، والحاشية ىي: (وفي حواشي ببلدؾ)
الذي أمرتؾ بو وحققتو لؾ مف حاليـ، وما ينبغي مف مراعاة جانبيـ مف الرحمة : (-مع ذلؾ-واعمـ )

. والشفقة عمييـ



 

 

. عمى نفسو وأىمو وولده وغيرىـ: (أف في كثير منيـ ضيقًا فاحشاً )
. بخبًل ال يمكف وصفو: (وشحًا قبيحاً )
ما ينتفع بو الناس في األقوات نحو الحنطة والشعير والزبيب والتمر وغير ذلؾ : (واحتكارًا لممنافع)

لغبلء أثمانيا، وكبلمو ىا ىنا داؿ عمى أف  (2)مف أنواع المأكوالت، يدخرونيا مف أجؿ التربص
االحتكار كما يكوف في األقوات فقد يكوف في غيرىا كالزعفراف والفمفؿ وغير ذلؾ؛ ألنو عمـ المنافع 

. مف غير تخصيص لبعضيا عف بعض، وأف حكـ االحتكار جار فييا كميا
ال يريد أف يبيع شيئًا مف ىذه إال بحكمو وىواه مف غير مراقبة لمديف وال : (وتحكمًا في البياعات)

. مراعاة ألمر اهلل في ذلؾ
. اإلشارة إلى االحتكار لما فيو مف المضرة بالمسمميف وسائر الخمؽ(: (3)وذلؾ باب مضرة)
. يشير إلى عمـو مضرتو بالخمؽ أجمع، ال يختص واحدًا دوف واحد: (لمعامة)

 __________
. ذوي(: ب)في  (1)
(. 229مختار الصحاح ص. )المحتكر: االنتظار، والمتربص: التربص (2)
 .باب مضر(: ب)في  (3)

(5/1940 )

 

. مدخؿ لمطعف عمييـ عظيـ لما يمحؽ بسببو مف المضرة(: (1)وعيب لموالة)
مف احتكر : ))يشير إلى قولو عميو السبلـ(: منع منو (2)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]فإف رسوؿ اهلل )

المحتكر ينتظر المعنة، والمنفؽ ينتظر : ))، وفي حديث آخر(3()(أربعيف يومًا فقد برئ اهلل منو
(. 4()(الرحمة
: أف االحتكار إنما يكوف حرامًا عمى فاعمو، مستحؽ لمنكير، باعتبار أمور ثبلثة: واعمـ

. فبأف يكوف زائدًا عمى قوتو وقوت مف تحت يده: أما أوالً 
. فبأف يكوف بالمسمميف إليو حاجة ماسَّة: وأما ثانياً 
فبأف ال يكوف موجودًا إال معو، فإف كاف يوجد معو ومع غيره وبذلو غيره حتى استغني : وأما ثالثاً 

. في اإلنكار والوعيد (6)واحد (5)عنو، فبل يكوف بذلؾ محتكرًا، فإف امتنعوا كميـ كاف حكميـ حكـ
 __________

فامنع : ، وبعده في شرح النيج(ب)عمى الوالة، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. إلخ...مف االحتكار فإف رسوؿ اهلل 

. زيادة في شرح النيج (2)



 

 

رواه اإلماـ (( مف احتكر طعامًا أربعيف يومًا فقد برئ مف اهلل وبرئ اهلل منو: ))الحديث بمفظ (3)
تحت الطبع بتحقيؽ األستاذ العبلمة عبد اهلل )أحمد بف سميماف عميو السبلـ في أصوؿ األحكاـ 

 4/54ورواه السيد العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة في أنوار التماـ في تتمة االعتصاـ  (حمود العزي
وأخرجو رزيف، وانظر : وعزاه إلى أصوؿ األحكاـ، وأمالي اإلماـ أحمد بف عيسى، والشفاء وقاؿ

. 8/36موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
ىو في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ (( المحتكر ينتظر المعنة: ))أولو وىو قولو (4)
، وتأريخ بغداد 9/191، ومجمع الزوائد لمييثمي12/427 وعزاه إلى المعجـ الكبير لمطبراني8/661

لى غيرىا9/425لمخطيب البغدادي  .  وا 
(. ب)حكـ، سقط مف  (5)
 .كاف حكميـ واحداً (: ب)في  (6)

(5/1941 )

 

. مف غير غبلء فيضر بالمشتري، وال رخص فيضر البائع(: (1)وليكف البيع سمحاً )
. الحيؼ فييا بزيادة وال نقصاف(: (2)بموازيف قسط وعدؿ)
. وجري أسعار: (وأسعار)
نما بالغ في أمر البيع (: (3)ال تجحؼ بالفريقيف مف البائع والمشتري) أي ال تضر بيما جميعًا، وا 

َوْيٌؿ }: بالكيؿ والوزف، وحـر االحتكار؛ ألف اهلل أنزؿ فييما سورة وافتت  أوليا بالويؿ، حيث قاؿ
ـْ }: ، وعقب ذلؾ بالوعيد العظيـ بالبعث بقولو[1:المطففيف]{ِلْمُمَطّفِفيفَ  َأاَل َيُظفُّ ُأوَلِئَؾ َأنَُّي
، وىو يـو القيامة، وذكر [5:المطففيف]{ِلَيْوـٍ َعِظيـٍ }: ، وذكر اليـو اليائؿ بقولو[4:المطففيف]{َمْبُعوُثوفَ 

[. 6:المطففيف]{َيْوـَ َيُقوـُ النَّاُس ِلَربّْ اْلَعاَلِميفَ }: المحاسب بقولو
. المخالطة: خالطيا والبسيا، والمقارفة: (فمف قارؼ ُحْكَرةً )
. بعد أف سمع المنع في ذلؾ مف جيتؾ وبمغو ذلؾ ليتحقؽ جرمو: (بعد نييؾ إياه)
. اجعمو نكااًل وعبرة لغيره ُيَتَمثَُّؿ بيا وتكوف وازعة لو: (فنكّْؿ بو)
ر: (وعاقب) . أدّْب وعزّْ

 __________
. وليكف البيع بيعًا سمحاً : وشرح النيج( ب)في  (1)
. بموازيف عدؿ: في شرح النيج (2)
 (.ب)والمبتاع، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
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في جنس العقوبة، بأف تكوف مخالفة لعقوبة مف سمؼ مف  (1)تجاوز حد: (مف غير إسراؼ)
، فإف مثؿ ىذا ال وجو لو، أو في (2)األفاضؿ في الصدر األوؿ، نحو جدع األنؼ واصطبلـ الشفة

مف ضرب )): مقدار العقوبة فيكوف الضرب بالغًا مبمغ الحد، فيذا أيضًا ال وجو لو، وفي الحديث
. ضرب الحد مف غير حد (4)يريد مف (3()(الحد فيو مف المعتديف

أقـ الوزف، ثـ أرج  بعد ذلؾ، : أنو مر برجؿ يبيع الزعفراف وقد أرج ، فقاؿ لو: وعف أمير المؤمنيف
. ، ويرج  بعد ذلؾ ما شاء(5)كأنو أمره التسوية ليعتادىا

اتؽ اهلل، وأوؼ الكيؿ، فإف المطففيف يوقفوف يـو : وعف ابف عمر أنو كاف يمر بالبائع فيقوؿ لو
(. 6)القيامة لعظمة الرحمف

: ثـ عقب ذلؾ بذكر حاؿ أىؿ المسكنة، بقولو
نما كرر ذكرىـ مبالغة في االىتماـ بيـ والتعيد ألمورىـ: (ثـ اهلل اهلل في الطبقة السفمى) . وا 
. اليستطيعوف التحيؿ الكتساب المعيشة، وال ييتدوف ليا: (مف الذيف ال حيمة ليـ)
. أىؿ الفاقة والفقر(: والمحتاجيف (7)والمساكيف)

 __________
(. ب)حد، سقط مف  (1)
. أي استئصاليا: أي قطعو، واصطبلـ الشفة: جدع األنؼ (2)
رواه اإلماـ أحمد بف سميماف عميو السبلـ في أصوؿ األحكاـ مف باب التعزير، عف النعماف بف  (3)

مف ضرب حدًا في غير حد فيو مف )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: بشير قاؿ
رواه العبلمة أحمد بف يوسؼ (( مف بمغ حدًا في غير حد فيو مف المعتديف: ))، وىو بمفظ((المعتديف

 عف الضحاؾ، وعزاه إلى الجامع الكافي ألبي عبد اهلل 5/149زبارة رحمو اهلل في أنوار التماـ 
. العموي، والشفاء لؤلمير الحسيف بف بدر الديف

(. ب)مف، زيادة في  (4)
. 4/720الكشاؼ  (5)
. 4/720المصدر السابؽ  (6)
مف المساكيف والمحتاجيف وأىؿ : ، والعبارة في شرح النيج(ب)والمساكيف، زيادة في : قولو (7)

 .البؤسى

(5/1943 )



 

 

 

ما جمع بأس وبؤسى نحو وجع ووجعى: (والبؤسى) . إما ذوي البؤسى وىي ضد النعمى، وا 
. المرضى وأىؿ الزمانة: جمع َزِمف وىـ: (والزمنى)
. سميت لؾ (1)الذيف: (فإف في ىذه الطبقة)
المتعرض : قنعت إليو إذا خضعت لو، والمعتر ىو: السائؿ، مف قوليـ: القانع ىو: (قانعًا ومعتراً )

المتعرض : القانع ىو الراضي بما عنده مف غير سؤاؿ، والمعتر ىو: مف غير سؤاؿ، وقيؿ
(. 2)بالسؤاؿ

المراقبة، وأراد واحرس مف : الحراسة، والحفظ: الحفظ(: ما استحفظؾ مف حقو فييـ (3)فاحفظ هلل)
استحفظتو كذا إذا : أجؿ اهلل وراقبو ما طمب منؾ مف الحؽ في حفظ ىؤالء وحراستيـ، ومنو قوليـ

. طمبت منو حفظو
نصيبًا يغنييـ مف أمواؿ المصال ، وفي ىذا داللة عمى جواز (: (4)واجعؿ ليـ قسمًا مف بيت مالؾ)

. إعطاء الفقراء مف بيت الماؿ الذيف ال مزية ليـ عمى الفقر، وىو ظاىر كبلمو ىا ىنا
األراضي المغتنمة مف أيدي : جمع صافية وىو: الصوافي: (وقسمًا مف غبلت صوافي اإلسبلـ)

. الكفار
. حيث كانوا مف بمداف اإلسبلـ، وحيث كانت الصافية في جيتيـ أو في غيرىا: (في كؿ بمد)
. لؤلبعد: (فإف لؤلقصى منيـ)
ما باإلضافة إلى ىذه الصوافي، فإف أحدًا ال : (مثؿ الذي لؤلدنى) األقرب باإلضافة إما إليؾ، وا 

. فييا (5)يختص بيا دوف أحد، بؿ ىـ فوضى
. مف ىؤالء الذيف ذكرت لؾ حاليـ وحققت لؾ أوصافيـ: (وكؿ)
. طمب منؾ رعاية حقو، والطالب ليا ىو اهلل ال إلو غيره: (قد اْسُتْرِعْيَت حقو)
. يميينؾ عف أحواليـ والتعيد ليا نظر في غيرىا(: (6)فبل يشغمنؾ عنيـ نظر)

 __________
. التي(: ب)في  (1)
. 3/160الكشاؼ  (2)
. واحفظ اهلل: في شرح النيج (3)
(. ىامش في ب)مف بيت ماؿ اهلل، : في نسخة (4)
قـو فوضى أي متساووف  (5)
 .بطر: في شرح النيج (6)

(5/1944 )



 

 

 

. يعني الحقير: (فإنؾ ال تعذر بتضييع التافو)
يعني أف األمور كميا تحتاج إلى تفقد وتعيد صغيرىا وكبيرىا، وال يكفي : (إلحكامؾ الكثير الميـ)

. شيء منيا عف شيء؛ الستوائيا كميا في كونيا مطموبة مف جية اهلل تعالى
. عنيـ اىتمامؾ بيـ، وعنايتؾ مف أجميـ (1)أي ال تغيّْب: (فبل تشخص ىمَّؾ عنيـ)
( 2)وال تصاعر}: الميؿ في الخد خاصة مف الكبر، قاؿ اهلل تعالى: الصعر: (وال تصعّْر خدؾ ليـ)

[. 18:لقماف]{َخدََّؾ ِلمنَّاسِ 
. لحقارة أمره ورثة ىيئتو(: (3)وتفقد أمور مف ال يصؿ إليؾ)
. تزدريو وتصغّْره وال ترى لو حقاً : (ممف تقتحمو العيوف)
. تذلو وتستخؼ بحالو: (وتحقره الرجاؿ)
فوجو إلييـ مف تفرغو عف مزدحـ األشغاؿ مف أىؿ الثقة والديانة والصبلح : (ففرّْغ ألولئؾ ثقتؾ)

. واألمانة
. هلل والمراقبة لو: (مف أىؿ الخشية)
. لعظمتو وجبللو: (والتواضع)
. كميا دقيقيا وجميميا فتصفحيا وانظر فييا نظرًا ثاقباً : (فميرفع إليؾ أمورىـ)
بإقامة العذر عنده، وما يكوف فيو خبلص لؾ : (ثـ اعمؿ فييـ باإلعذار إلى اهلل سبحانو يـو تمقاه)

. عيدة ذلؾ عند موتؾ أو في يـو القيامة (4)عف
. مف أجؿ ضعفيـ ومسكنتيـ، ونزوؿ ىمميـ وأقدارىـ: (فإف ىؤالء مف بيف الرعية)
: ألمريف: (أحوج إلى اإلنصاؼ مف غيرىـ)

. فؤلف إنصافيـ يكوف خالصًا لوجو اهلل تعالى ال غرض فيو دنيوي، وال صنيعة فيو آلدمي: أما أوالً 
كانوا أحؽ  (5)فؤلجؿ ما ىـ عميو مف ركة الحاؿ وضعؼ األمر، فؤلجؿ ىذيف الوجييف: وأما ثانياً 

. باإلنصاؼ مف جيتؾ
. ممف ذكرت لؾ وسميتو ووصفت حالو: (وكؿ)

 __________
. أي ال تفيت(: ب)في  (1)
. ىكذا في النسخ، وىو عمى قراءة نافع (2)
. مف ال يصؿ إليؾ منيـ: وشرح النيج( ب)في  (3)
. مف(: ب)في  (4)
 (.ب)الوجييف، سقط مف  (5)
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. فأقـ عذرؾ عنده: (فأعذر إلى اهلل)
. الذي فرض اهلل لو وفرضو عميؾ مف ذلؾ: (في تأدية حقو إليو)
الذيف مات آباؤىـ، وخمفوىـ عيمة ال أمواؿ ليـ، فحقوقيـ حاصمة في بيت الماؿ، : (وتعيد أىؿ اليتـ)

. ومؤونتيـ متعمقة بؾ
(. 1)((مف ترؾ مااًل فؤلىمو، ومف ترؾ َعْيَمًة فإليّ )): وفي الحديث

. يعني الشيوخ الذيف بمغوا في السف غاية، يرؽ ليـ كؿ أحد رآىـ: (وذوي الرقة)
. فيوكؿ إلى حيمتو: (ممف ال حيمة لو)
. أي وال يظير نفسو بأف يجعميا منصوبة لمسؤاؿ: (وال ينصب لممسألة نفسو)
. الذي ذكرتو لؾ: (وذلؾ)
. لعظمو وصعوبة األمر فيو: (عمى الوالة ثقيؿ)
. عمى كؿ أحد مف الخمؽ: (والحؽ كمو ثقيؿ)
. مخصوصيف بالتوفيؽ مف عنده، ومقصوديف بالصبلح مف جيتو: (وقد يخفّْفو اهلل عمى أقواـ)
[. 128:األعراؼ]{َواْلَعاِقَبُة ِلْمُمتَِّقيفَ }: المرضية عند اهلل تعالى، حيث قاؿ تعالى: (طمبوا العاقبة)
. عمى المكاره طمبًا لوجو اهلل وابتغاًء لمرضاتو: (فصبَّروا أنفسيـ)
ما بمعنى : (ووثقوا بصدؽ موعود اهلل ليـ) الموعود ىا ىنا إما بمعنى الوعد عمى غير رأي سيبويو، وا 

ف أتى بوزف فاعؿ  شيء موعود بو عمى رأيو؛ ألنو ال يقوؿ بأف المصدر يأتي عمى وزف مفعوؿ، وا 
. كالعاقبة والدالة

. أي وقتًا تسمع فيو شكواىـ، وتجيبيـ عف فتاوييـ: (واجعؿ لذوي الحاجات منؾ قسماً )
 __________

 مف 532-3/531لو شاىد رواه العبلمة المفسر الزمخشري رحمو اهلل تعالى في الكشاؼ  (1)
ما مف مؤمف إال وأنا أولى بو في الدنيا واآلخرة، )): حديث عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ قاؿ

، فأيما مؤمف ىمؾ وترؾ مااًل فميرثو عصبتو مف {النبي أولى بالمؤمنيف مف أنفسيـ}: اقرؤوا إف شئتـ
ف ترؾ دينًا أو ضياعًا فإليَّ   .9/281، وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ((كانوا، وا 
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. عف ازدحامات األشغاؿ: (ُتَفرّْغ ليـ فيو شخصؾ)
. ال يختص بو أحد منيـ دوف أحد، بؿ يكونوف فوضى فيو: (وتجمس ليـ فيو مجمسًا عاماً )
بما يكوف مف جيتؾ فيو مف اإلقباؿ عمييـ واإلنصاؼ مف نفسؾ ليـ : (فتتواضع فيو هلل الذي خمقؾ)

جابتيـ عف كؿ واحد منيا جوابًا شافيًا فيو قضاء  وقضاء حوائجيـ، واإلصغاء إلى جميع أحاديثيـ، وا 
بقاًء لما قد توجو عميؾ مف حقيـ . ألغراضيـ، وا 

. مف يكوف متعمقًا بالدولة مف ىؤالء: (وتقعد عنيـ جندؾ وأعوانؾ)
األسافؿ مف الخمؽ، : حرسي، والشرط: خدـ السمطاف، الواحد منيـ: الحرس: (مف أحراسؾ وُشَرِطؾ)

. وقد يطمؽ عمى الرؤوساء أيضًا، وىو مف األضداد، الواحد منيـ شرطي
نما سموا شرطًا؛ ألنيـ ُأِعّدوا: قاؿ أبو عبيدة حبؿ ُيَعدُّ مفتواًل مف : لمنافع الدولة، والشريط (1)وا 

(. 2)الُخوص
. يواجيؾ بكبلمو(: (3)حتى يكممؾ متكمميـ)
ُمَتْعِتع : التردد مف حصر أو عي أو فشؿ أو دىشة، يروى: التعتعة في الكبلـ ىي(: (4)غير متعتع)

. اسـ مفعوؿ إذا تعتعو غيره (5)بكسر التاء اسـ فاعؿ أي ذا تعتعة، وبفتحيا
لف تقدس أمة ال يؤخذ ))يقوؿ في غير موطف  (6)[صمى اهلل عميو وآلو]فإني سمعت رسوؿ اهلل )

التطيير، وأراد لف تطير أمة عف الدنس والعيب، يضاـ : التقديس((: (لمضعيؼ فييا حقو مف القوي
. فييا الضعيؼ فبل يؤخذ لو حقو مف القوي

 __________
. 334قوؿ أبي عبيد ىذا ذكره في مختار الصحاح ص (1)
(. 192مختار الصحاح ص. )ورؽ النخؿ، الواحدة ُخوصة: الُخوُص  (2)
. األسافؿ مف الخمؽ، يواجيؾ بكبلمو(: حتى يكممؾ مكمميـ: ىكذا( )ب)العبارة وشرحيا في  (3)
. متتعتع: في شرح النيج (4)
. أي ُمَتْعَتع (5)
 (.ب)زيادة في شرح النيج وفي  (6)
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. فشؿ وال قمؽ(((: (1)غير متعتع)))
. الجيؿ: (ثـ احتمؿ الُخْرؽ)
. الفياىة والحصر، والُخْرؽ عمى وزف ُفْعؿ: (منيـ والِعيَّ )
ما البخؿ: (ون  عنؾ الضيؽ) . إما ضيؽ الصدر؛ ألنو يتعذر معو استيفاء الحوائج، وا 



 

 

. الكبر والخيبلء(: (2)واألنفة)
. يريد الذي فعمتو معيـ مما ذكرتو: (يبسط اهلل عميؾ بذلؾ)
. الجانب: جوانبيا، والكنؼ: (أكناؼ رحمتو)
. ويعطيؾ ثواب ما فعمتو مف ىذه الطاعة، وحصمتو مف ىذه القربة: (ويوجب لؾ ثواب طاعتو)
( 3)يريد أف عطيتؾ تكوف سمحة بيا نفسؾ، مف غير تكدير وال َصَخب: (وأعط ما أعطيت ىنيئاً )

. في اإلعطاء وال مبللة وال تقتير
عذار) ذا منعت مف العطية فميكف منعؾ مف غير أذية، ولكف : (وامنع مف منعت في إجماؿ وا  يعني وا 

أْجِمؿ العذر في ذلؾ، فإف إجماؿ العذر يكتب اهلل بو األجر عوضًا عما كاف مف الحسنة إذا كاف 
. العذر صادقاً 

: ثـ أردفو بذكر خاصة أحوالو ومراعاتيا، بقولو
. ال تغفؿ عف حفظيا ومراقبتيا: (ثـ أمور مف أمورؾ)

 __________
ال قدس اهلل أمة ال يأخذ ضعيفيا مف قوييا حقو غير : ))متتعتع، والحديث بمفظ: في شرح النيج (1)

ذكره : وقاؿ محققو في تخريجو (461) رقـ 530، رواه اإلماـ الموفؽ باهلل في االعتبار ص((متعتع
رواه البزار، والطبراني : ، عف بريدة مف حديث طويؿ، وقاؿ5/208،209الييثمي في مجمع الزوائد 

 7/278في األوسط، وعف جابر عزاه إلى الطبراني في األوسط، وأورده في موسوعة أطراؼ الحديث
، وكنز 2/611، والترغيب والترىيب2/510بألفاظ متقاربة وعزاه إلى مجمع الزوائد، وكشؼ الظنوف

. انتيى.  وغيرىا19/389، والطبراني 10/94، والبييقي(5609)العماؿ 
يؽ واأَلْنؼَ : في شرح النيج (2) . ون  عنيـ الضّْ
َخُب محركة (3)  .شدة الصوت: الصَّ

(5/1948 )

 

. تعيدىا حالة بعد حالة، ومرة بعد مرة: (ال بد لؾ مف مباشرتيا)
الحوادث في األقطار واألقاليـ، فإنو ال  (1)بما يرد مف جيتيـ مف السؤاالت و: (منيا إجابة عمالؾ)

. يزاؿ منيا حادثة تحدث تحتاج إلى جواب منؾ فييا مف المعضبلت والحوادث والمشكبلت
يريد عيدؾ األوؿ الذي عيدتو لو في أوؿ مرة فإنو إنما يتضمف جممة، وليس : (بما يعيا عنو كتابؾ)

، أو يريد ُكتَّاُبَؾ جمع كاتب، فإنيـ ال يطمعوف عمى  فيو شيء مف ىذه التفاصيؿ المتجددة في كؿ يـو
. مثؿ ىذه األمور، وىذا أحسف

. فراعيا ليـ وقضاء حوائجيـ فييا: (ومنيا إصدار حاجات الناس عند ورودىا عميؾ)



 

 

أي تضيؽ؛ ألنيـ ال يطيقونو وال يقدروف عمى عبلجو، والمعنى أف : (مما تحرج بو صدور أعوانؾ)
. ىذه األشياء ال يتوالىا إال أنت دوف الكتَّاب واألعواف لعدـ ىدايتيـ إلييا وقصور أفياميـ عف إتقانيا

: فيو وجياف: (وأمض لكؿ يـو عممو)
أف يريد أنؾ ال تحيؿ عمؿ يـو إلى يـو آخر، فيؤدي ذلؾ إلى ازدحاـ األشغاؿ عميؾ : أحدىما

. وتراكميا عمى قمبؾ، فبل تأمف جري الزلؿ لكثرتيا وازدحاميا
 __________

 .مف الحوادث(: ب)في  (1)

(5/1949 )

 

أف يكوف مراده أنؾ إذا وطنت نفسؾ عمى أف لكؿ يـو عمبًل كاف ذلؾ أقرب إلى اإلخبلص : وثانييما
في األعماؿ لوجو اهلل تعالى وأعظـ في االزدياد، رغبة في الثواب، ترى أنؾ ال تميؿ ليـو آخر بعده، 

(. 1)((يا أنس، صؿّْ صبلة مودع، ترى أنؾ ال تصمي بعدىا شيئاً )): كما قالعميو السبلـ
. مف خير وشر وفساد وصبلح، فبل تدخؿ عمؿ يـو في يـو آخر: (فإف لكؿ يـو ما فيو)
عمؿ وقتًا،  (2)يشير إلى أني قد وقَّت لكؿ: (واجعؿ لنفسؾ فيما بينؾ وبيف اهلل أفضؿ تمؾ المواقيت)

مف جية نفسؾ مف العبادات  (3)اجعؿ أعبلىا أفضميا عندؾ ما كاف متعمقًا هلل تعالى: لكني أقوؿ
. الفاضمة، واألوراد المباركة في األوقات الشريفة المتقبمة

واجعؿ أجزؿ األقساـ التي قدرتيا لؾ هلل تعالى خالصًا ال يشاركو فييا غيره : (وأجزؿ تمؾ األقساـ)
. مف األعماؿ، مف المناجاة واالبتياؿ إليو في إصبلح عممؾ وقضاء حوائجؾ مف جيتو

 __________
بسنده يبمغ بو إلى اإلماـ  (280) برقـ 302أخرجو مف حديث اإلماـ أبو طالب في أماليو ص (1)

دخؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ المسجد فإذا ىو بأنس بف مالؾ : عمي عميو السبلـ قاؿ
يا أنس، صؿّْ صبلة مودع، ترى أنؾ ال تصمي بعدىا شيئًا، واضرب ببصرؾ موضع )): يصمي، قاؿ

(. (سجودؾ حتى ال تعرؼ مف عف يمينؾ وال مف عف يسارؾ، واعمـ أنؾ بيف يدي مف يراؾ وال تراه
. إلخ...يشير إلى أنؾ َوقَّت لكؿ(: ب)في  (2)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (3)

(5/1950 )

 



 

 

ف كانت كميا هلل، إذا صمحت فييا النية) يريد أف جميع قواعد الوالية كميا وجميع ىذه اآلداب : (وا 
وانتظاـ أحواؿ األمة، وجري أوامر اهلل عمى قواعدىا  (1)التي أشار إلييا إنما ىو مف الجياد

عند صبلح النية فييا وسداد القصد مف  (3)، وىذه األمور كميا هلل تعالى(2)واستقامتيا عمى حدودىا
. أجمو، وعند ىذا تكوف مف جممة األعماؿ المقربة إلى اهلل تعالى

. عف الظمـ وفساد أحواليـ واختبلؿ قواعدىـ: (وسممت فييا الرعية)
. يعني وخمص القصد ولـ يشبو شائب يكدره: (وسممت فييا الرغبة): وفي نسخة أخرى

: أراد وليكف مف جممة خواص األعماؿ الخالصة هلل: (وليكف في خاصة ما تخمص هلل بو دينؾ)
. مف الصبلة والصياـ وغير ذلؾ مف العبادات المفترضة: (إقامة فرائضو)
ما تقرب إلىَّ المتقربوف بمثؿ أداء ما )): ال تتعمؽ بغيره، وفي الحديث: (الت ي ىي لو خاصة)

قامتيا إتيانيا عمى الوجو المأمور بو مف اإلخبلص فييا، وأدائيا عمى ((. (4)افترضت عمييـ وا 
. الخضوع والتذلؿ والخشوع

. الطاعة المتعمقة باألبداف نحو الصبلة والصياـ والحج (5)مف أعماؿ: (فأعط اهلل مف بدنؾ)
. ما يكوف مختصًا بو منيا: (في ليمؾ)
. ما يكوف مختصًا بو: (وفي نيارؾ)
. اجعمو وافيًا وائِت بو كما أمرؾ اهلل بو(: (7)مف ذاؾ (6)ووؼّْ ما تقربت بو)
. بشروطو وحدوده: (كامبلً )
. ساقط بعض أركانو: (غير مثمـو)
. مف إيفائو بشرطو الذي يكوف واقعًا عميو: (وال منقوص)

 __________
. االجتياد(: ب)في  (1)
. عمى حذوىا(: ب)في  (2)
(. ب)تعالى، زيادة في  (3)
. عميو(: أ)في  (4)
. أعمالؾ(: ب)في  (5)
. ما تقربت بو إلى اهلل سبحانو مف ذلؾ: في شرح النيج (6)
 .مف ذلؾ(: ب)في  (7)

(5/1951 )

 



 

 

ف بمغ في نقص بدنؾ واختبللو كؿ مبمغ، فإف : (بالغًا مف بدنؾ ما بمغ) يعني أده عمى ما ذكرتو، وا 
. ذلؾ يكوف أدخؿ في اإلثابة وأعظـ في الجزاء مف الثواب عميو

ذا قمت في صبلتؾ لمناس) . بأف تكوف إمامًا ليـ فييا وداعيًا ليـ إلييا: (وا 
. بتطويميا وصعوبة األمر فييا: (فبل تكونفَّ منفراً )
ألوقاتيا وحدودىا وشروطيا، وال يكونفَّ منؾ فييا إفراط في أمرىا فتنفر عنيا، وال : (وال مضيعاً )

. تفريط فتخؿ بيا
. وغير ذلؾ مف الِعمؿ (1)مف مرض وعجز وسمس بوؿ: (فإف في الناس مف بو العمة)
فيريد الخروج  (2)إلى الخروج في قضاء مآربو وحوائجو أو يكوف حاقنًا أو حاقباً : (ولو الحاجة)

. لقضاء الحاجة
َيِني إلى اليمف كيؼ أصمّْي بيـ؟ (3)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]وقد سألت رسوؿ اهلل ) في (: حيف وجَّ

. التطويؿ والتقصير واإلطالة وعدميا
يعني مثؿ صبلة الضعفاء الذيف يريدوف التخفيؼ ألجؿ (: (4)((صؿّْ بيـ كصبلة أضعفيـ)): فقاؿ)

. ضعفيـ وىوانيـ
. كثير المطؼ والرفؽ بيـ في جميع أحواليـ كميا: (((وكف بالمؤمنيف رحيماً )))
َلفَّ احتجابؾ مف) يريد ومف جممة اآلداب المرعية في الوالية إزالة (: رعيتؾ (5)وأما بعد ىذا؛ فبل ُتَطوّْ

. تطويؿ الحجاب عف أىؿ الحوائج مف الرعية
. غيبتيـ عنو، وضرب الحجب والحراس عمى أبوابيـ: (فإف احتجاب الوالة عف الرعية)
. نوع مف أنواع الحرج والمشقة: (شعبة مف الضيؽ)

 __________
. فبلف َسِمَس البوؿ إذا كاف ال يستمسكو: يقاؿ (1)
. الذي احتاج إلى الخبلء فمـ يتبرز فانحصر غائطو: ىو الذي ُحبس بولو، والحاقب: الحاقف (2)
(. 1/411،416انظر النياية البف األثير)
. وشرح النيج( ب)زيادة في  (3)
. 333-5/332انظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (4)
 .عف: في شرح النيج (5)

(5/1952 )

 

المتعمقة بالوالة مف التعيد والتفقد، وكّؼ أيدي الطغاة وزْـّ األفواه عف التعمؽ : (وقمة عمـ باألمور)
. باألطماع، واالطبلع عمى أكثر األحواؿ ومراقبتيا، وفي ىذا فساد الخفاء بو



 

 

. الضمير لمرعية: (واالحتجاب منيـ)
. يعني فبل يتصؿ إلييـ شيء مف عمـو أحواؿ الرعية: (يقطع عنيـ عمـ ما احتجبوا دونو)
. الضمير لموالة: (فيصغر عندىـ)
حاطتيـ بحقيقة حالو، فبل يعممونيا: (الكبير) . األمر الكبير لجيميـ بكيفية وقوعو وا 
. لمثؿ ذلؾ فبل يدري بكيفية وقوعو: (ويعظـ الصغير)
. لمجيؿ بحاؿ وقوعيما، فبل يعمـ حاليما: (ويحسف القبي ، ويقب  الحسف)
أي يخمط أحدىما باآلخر، وكؿ ىذا إنما ينشأ مف غيبة الوالة عف الرعية : (ويشاب الحؽ بالباطؿ)

. وعدـ افتقادىـ ألحواليـ واطبلعيـ عمييا
نما الوالي بشر) . مف جممة الخمؽ: (وا 
يعني أف كؿ ما غاب عنو اإلنساف وتوارى عنو : (ال يعرؼ ما توارى بو الناس عنو مف األمور)

نما يعرؼ ذلؾ مف األمور باالطبلع عمييا  دراكو لو فإنو ال يعرؼ كنو حالو وال حقيقة أمره، وا  بصره وا 
. ومشاىدتيا ومراقبة أحواليا، فمف اليرى الشيء ال يمكنو معرفة حالو بحاؿ

. عبلمات وأمارات ظاىرة مكشوفة(: عمى الحؽ سمات (1)وليس)
. أنواع كؿ واحد مف ىذيف(: بيا ضروب الصدؽ مف الكذب (2)يعرؼ)
نما أنت) . في احتجابؾ عف الخمؽ واستتارؾ عنيـ: (وا 
. ال ثالث ليما: (أحد رجميف)
. أعطيت كؿ ذي حؽ حقو، وسخت بو نفسؾ وسمحت بو: (إما امرؤ سخت نفسؾ بالبذؿ في الحؽ)
ألي وجو يكوف؟ وما الداعي إليو؟ : (ففيـ احتجابؾ)
فيؿ ىو امتناع مف حؽ واجب تعطيو أىمو؟ !(: تعطيو (3)مف واجب حؽ)

 __________
(. ب)وليست، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. تعرؼ: في شرح النيج (2)
 (.ب)حؽ، سقط مف  (3)

(5/1953 )

 

ىو مف أجؿ فعؿ حسف تجعمو صنيعة إلى غيرؾ؟ فكؿ ىذا يمنع  (1)أو ىؿ: (!أو فعؿ كريـ تسديو)
. منو الحجاب، فبل فائدة فيو عمى ىذا الوجو

(. 2)أو أنت رجؿ قد بمي بالش  الخالع: (أو مبتمًى بالمنع)
عراضيـ عنيا: (فما أسرع كؼ الناس عف مسألتؾ) . امتناعيـ منيا وا 



 

 

. مف إعطاء معروفؾ: (إذا أيسوا مف َبْذِلؾَ )
معظـ حوائجيـ منؾ ليس مف أجؿ إعطاء وال منع، فيكوف (: حاجات الناس إليؾ (3)مع أف أكثر)

نما ىو : الحجاب حاصبًل منؾ، وا 
. عميؾ (4)ثقؿ وال َكؿّ : (ما ال مؤونة فيو عميؾ)
. فتنتصؼ لصاحبيا ممف ظممو: (مف شكاة مظممة)
بطاؿ المخاصمة(: (5)أو إنصاؼ في معاممة) . بقطع الشجار فييا وا 
ناس يختصوف بو وينزلوف منو منزلة البطانة، وىو ما يمي الجسـ مف : (ثـ إف لموالي خاصة وبطانة)

. الثياب كالشعار
. استبداد بالحقوؽ واألمواؿ: (فييـ استئثار)
. عمى الخمؽ اعتمادًا عمى قير الدولة وعمو الوالية: (وتطاوؿ)
عطائو(: (6)وقمة إنصاؼ) . مف أنفسيـ لمخمؽ تعاظمًا وتكبرًا عمى قبوؿ الحؽ وا 
. امنع ما يمدىـ: (فاحسـ مادة أولئؾ)
التي تكوف سببًا في ذلؾ، وتكوف وصمة إلييا، وحاصؿ األمر في قطع : (بقطع أسباب تمؾ األحواؿ)

ما بقطع مواد ذلؾ، فبانقطاع تمؾ األسباب يزوؿ المحذور مف  مادتيـ، إما بإزالتيـ عف التعمؽ بؾ، وا 
. ذلؾ

 __________
(. ب)ىؿ، سقط مف  (1)
. أي الشديد (2)
. ، وشرح النيج(ب)أكثر، زيادة في  (3)
. أي وال إعياء (4)
. أو طمب إنصاؼ في معاممة: وشرح النيج( ب)في  (5)
 .وقمة إنصاؼ في معاممة: في شرح النيج (6)

(5/1954 )

 

يعني إذا أدررت ألحد مف ىؤالء إدرارًا أو (: قطيعة (1)وال تقطعفَّ ألحد مف حاشيتؾ وخاصتؾ)
. بصمة فبل تقطعيا مف غير سبب موجب لمقطع، لما في ذلؾ مف إيحار الصدور (2)وصمتو

يعني وال تعقدفَّ عقدًا وال تذمفَّ ذمة : (وال يطمعف منؾ في اعتقاد ُعْقدة تضر بمف يمييا مف الناس)
. ألحد مف خاصتؾ يكوف فييا ضرر عمى أحد مف المسمميف ممف يكوف متصبًل بيا ويمييا

نحو أف تعطيو ذمة عمى أف يسقي لو ضيعتو مف النير الفبلني، وفيو إضرار بمف يميو : (في شرب)



 

 

. وعقاراتو (3)ممف يكوف لو فيو حؽ الشرب ِلَضياعو
مما يضطرباف فيو  (5)أو مفاوضة (4)كأف يكونا معًا مشتركيف في شركة عناف: (أو عمؿ مشترؾ)

عمى أنو اليتصرؼ مع اآلخر، فيكوف في ىذا إضرار  (6)عمى سواء، فتعطي أحدىما عقدًا وذمة
: بالشريؾ مف جية أنيـ

مف غير معاونة، وىذا  (7)، ألف العمؿ كمو صار عمى الشريؾ اآلخر(يحمموف مؤونتو عمى غيرىـ)
. ىو الحيؼ والميؿ

. يريد أف فائدة ذلؾ وىنآءة عيشو ليـ مف غير أف يكوف لؾ فيو شيء: (فيكوف مينأ ذلؾ ليـ دونؾ)
: دوف غيرؾ، ومغبة كؿ شيء عاقبتو، وفي رواية أخرى (9)عاقبتو تختصؾ(: عميؾ (8)وغبتو)
. أي ذمو ونقصو: (وعيبو عميؾ)

 __________
(. ب)وحامتؾ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. ووصمتو(: ب)في  (2)
(. 386مختار الصحاح ص. )جمع ضيعة وىي العقار: الضَياع (3)
أف يشتركا في شيء خاص دوف سائر أمواليما، كأنو عفَّ ليما شيء فاشترياه : شركة العناف (4)

(. 458مختار الصحاح ص). مشتركيف فيو
المصدر السابؽ . )تفاوض الشريكاف في الماؿ اشتركا فيو أجمع، وىي شركة المفاوضة (5)

(. 515ص
. أو ذمة(: ب)في  (6)
(. ب)اآلخر، سقط مف  (7)
. وعيبو عميؾ: وشرح النيج( ب)في  (8)
 .تخصؾ(: ب)في  (9)

(5/1955 )

 

. بالذـ والمـو عمى ظممؾ لغيرؾ: (في الدنيا)
. بالعقاب وسخط اهلل: (وفي اآلخرة)
يعني مف كاف عميو حؽ لغيره ألزمتو أدائو وتسميمو، وخروجو منو إلى : (وألـز الحؽ مف لزمو)

. صاحبو وأىمو
. خاصتؾ، وأىؿ دولتؾ، ومف يتعمؽ بؾ: (مف القريب)
. منؾ مف سائر الناس وجميع الرعية: (والبعيد)



 

 

. يعني إعطاء الحؽ صاحبو: (وكف في ذلؾً )
. هلل تعالى عمى مشقة ذلؾ وعبلجو: (صابراً )
. ذلؾ لوجو اهلل تعالى وابتغاء رضوانو: (محتسباً )
ف بمغ ذلؾ سخط أىمؾ ومف يقرب إليؾ، فإف (: حيث وقع (1)واقعًا ذلؾ مف قراباتؾ وخاصتؾ) يريد وا 

. رضاء اهلل أبمغ مف رضاىـ وأحؽ
. آخر أمره وغايتو مف ثواب اهلل وعظيـ أجره: (وابتغ عاقبتو)
: بتحمؿ ما يتعب نفسؾ مف أجؿ ثقمو، واصبر عميو: (بما يثقؿ عميؾ منو)
عاقبة الصبر عميو لما فييا مف الفوز بالجنة، وجوار اهلل في دار كرامتو : (فإف مغبة ذلؾ محمودة)

. التي اصطفاىا ألوليائو
ف ظنت بؾ الرعية حيفاً ) . في الخراج، وظممًا ليـ فيما يؤدونو مف األمواؿ (2)ميبًل عمييـ: (وا 
اإلظيار، وسميت : أظير ليـ عذرؾ في ذلؾ ظيورًا واضحًا، واإلصحار: (فأصحر ليـ بعذرؾ)

. الصحراء لظيورىا وانكشافيا
. أزليا عنؾ، وأذىبيا عف التعمؽ بؾ(: عنؾ ظنونيـ (3)وأعزؿ)
. إظيارؾ لمعذر ليـ: (بإصحارؾ)
. إببلغًا في العذر إلييـ: (فإف في ذلؾ إعذاراً )
. مقصدؾ ومطموبؾ: (تبمغ بو حاجتؾ)
. بإسقاط عذرىـ وتوجو المـو عمييـ إذا لـ يقبموه: (مف تقويميـ عمى الحؽ)
يعني إذا طمب العدو مسالمة فيما بينؾ وبينو بعقد الصم  فبل : (وال تدفعفَّ صمحا دعاؾ إليو عدوؾ)

. تردنَّو
 __________

. وخواصؾ: ، وىي في شرح النيج(ب)وخاصتؾ زيادة في  (1)
. عنيـ(: ب)في  (2)
 .واعدؿ: في شرح النيج (3)

(5/1956 )

 

أف الرسوؿ عميو السبلـ لما دعاه المشركوف إلى صم  الحديبية، أجابيـ إلى ذلؾ مع )): وفي الحديث
الرسوؿ  (1)ما كاف فيو مف الميؿ عمى المسمميف والتحكـ مف جية أىؿ الشرؾ، وكاف عقده بيف

وسييؿ بف عمرو عمى وضع الحرب عشر سنيف، وأنيا عيبة مكفوفة مف غير إسبلؿ وال 
. ، أي ال سرقة وال خيانة، فكانت عاقبتو أبرؾ عقبى عمى المسمميف(((2)إغبلؿ



 

 

. يريد ليس فيو نقص عمى الديف، وال ترؾ لشعاره وأبيتو: (هلل فيو رضاً )
خبلص عف مشقة الحرب وتحمؿ أثقاليا وسبلمة عف القتؿ والقتاؿ : (فإف في الصم  دعة لجنودؾ)

. وكفًا عنو
. بتدبيرىا وتقرير قواعدىا: (وراحة مف ىمومؾ)
عف تغير ىا وفسادىا، فإف ىذه األمور كميا مف عواقب الحرب وأحكاميا، وغير ذلؾ : (وأمنًا لببلدؾ)

ىراؽ الدماء وبذؿ األمواؿ . مف اليمـو العظيمة واألخطار الكثيرة، وا 
. أي خذ الحذر مف نفسؾ والحذر مف عدوؾ، والتحرز غاية التحرز: (ولكف الحذر كؿ الحذر)
يشير إلى أنؾ إذا عقدت ىدنة وصمحًا بينؾ وبيف مف تحاربو مف األعداء، : (مف عدوؾ بعد صمحو)

. فبل تيونفَّ في الحـز مف العدو، وال يغرنَّؾ بما عقده مف الصم 
يريد أف العدو قارب األمر بالصم  أو قاربؾ، واختمط بؾ باليدنة؛ : (فإف العدو ربما قارب ليتغفَّؿ)

ليخبر حالؾ، ويأخذ غفمتؾ، وينكث عمى غرتؾ، فاحذره في أياـ الصم  وكف عمى وجؿ مف أمره 
. وحالو

. بالتحرز في أمورؾ كميا: (فخذ بالحـز)
يعني إذا راودتؾ نفسؾ عمى تحسيف الظف فاتيميا في ذلؾ فإنما ىو : (واتيـ في ذلؾ حسف الظف)

. خدعة
: ثـ أردؼ ذلؾ بالذمـ والعيود ومراعاتيا، بقولو

 __________
. مف(: ب)في  (1)
 .، تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ207-3/206انظر السيرة النبوية البف ىشاـ  (2)

(5/1957 )

 

ف) في صم  أو ىدنة أو غير ذلؾ مف العقود البلزمة (: عقدت بينؾ وبيف عدو لؾ عقدة (1)وا 
. والعيود المؤكدة

عمى أىؿ أو ماؿ، واستعار اسـ المباس مف أجؿ ذلؾ؛ ليكوف ذلؾ دااًل عمى : (أو ألبستو منؾ ذمة)
. الشموؿ واإلحاطة، مبالغة في ذلؾ

(. 2)عف الخيانة والمكر والخديعة، وصنو عف تيمة الغدر: (فحط عيدؾ بالوفاء)
ما مف المراعاة وىي: إما مف الرعاية وىي: (وارع ذمتؾ باألمانة) المراقبة والحراسة، : الحياطة، وا 

. وكاف قياسو، وراع ذمتؾ إذا كاف مف المراعاة، لكنو حوؿ إليو
. ما كاف يستر مف ثوب أو درع أو قميص: الُجنَّةُ : (واجعؿ نفسؾ ُجنَّةَ )



 

 

ىداره، وىذا مف لطيؼ الكبلـ وبميغو: (دوف ما أعطيت) باحتو وا  . تكوف نفسؾ ساتره لؾ عف كشفو وا 
. التي فرضيا عمى عباده، وأكدىا عمى خمقو: (فإنو ليس شيء مف فرائض اهلل)
. أعظـ التئامًا وأكثر اتفاقاً (: أشد اجتماعاً  (3)الناس عميو)
. في كؿ جية(: أىوائيـ (4)مع تفريؽ)
. في كؿ موضع: (وتشتت آرائيـ)
: بذلؾ حيث قاؿ (5)تأكيدىا والمواظبة عمى فعميا، ولقد تمدح اهلل تعالى: (مف تعظيـ الوفاء بالعيود)
َأْوُفوا }: ، وافتت  اهلل سورة المائدة باألمر بذلؾ حيث قاؿ[111:التوبة]{َوَمْف َأْوَفى ِبَعْيِدِه ِمَف المَّوِ }

[. 1:المائدة]{ِباْلُعُقودِ 
 __________

. فإف(: ب)في  (1)
. الغرر(: ب)في  (2)
. وفي شرح النيج( ب)عميو، زيادة في  (3)
. تفرؽ: في شرح النيج (4)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (5)

(5/1958 )

 

مف الذمـ والعيود والمواثيؽ وأكدوىا، وأكرىوا نفوسيـ عمى : (وقد لـز ذلؾ المشركوف فيما بينيـ)
الوفاء بيا، واقتحموا العظائـ مف أجؿ خرميا، وخاضوا غمرات الموت مف دوف ذلؾ، حتى أف رجبًل 

ذا اخترمت لو ذمة أو أبي  لو حمى أو  منيـ ليذىب أىمو وولده ومالو مف أجؿ الوفاء بذمتو وعقده، وا 
: جوار اقتحـ كؿ عظيمة مف دوف ذلؾ، حتى يبمغ فيو مبمغو، فيـ عمى ذلؾ مف

. يعني ىـ أىؿ الشرؾ مؤكدوف لذلؾ فضبًل عف المسمميف، فيـ أحؽ بذلؾ وأولى: (دوف المسمميف)
: استوخموا منو ما يكوف في آخر األمر منو واستثقموا ذلؾ، والبلـ: (لما استوبموا مف عواقب الغدر)

. لـز أي لزموا الوفاء مف أجؿ استيخاميـ لعاقبتو: في لما استوبموا متعمقة بقولو
. بالخيانة والخديعة: (فبل تغدرفَّ بذمتؾ)
، مف قوليـ: (وال تخيسفَّ بعيدؾ) . خاس بعيده إذا نكث فيو: تنكثفَّ
. المخادعة: أي تخدعو، والمخاتمة: (وال تختمفَّ عدوؾ)
اإلقداـ عمى الشيء مف غير بصيرة وال خبرة : االجتراء ىو: (فإنو ال يجتري عمى اهلل إال جاىؿ)

بحالو، وأراد أنو اليقدـ عمى اهلل في مخالفة أمره والوقوع في مناىيو إال جاىؿ بحالو وبعظـ قدرتو 
. عمى نكالو واالنتقاـ منو



 

 

. خبلؼ السعادة: الشقاوة: (شقي)
ما شرع مف العقود والمواثيؽ أمرًا يأمف بو كؿ أحد ممف عقد في : (وقد جعؿ اهلل عيده وذمتو أمناً )

. حقو
 .أظيره بيف عباده رحمة مف جيتو، ولطفًا بيـ، وصبلحًا ألحواليـ: (أفضاه بيف العباد برحمتو)

(5/1959 )

 

مانع مثؿ كافر وكفرة، والمنعة  (2)جمع: بالتحريؾ: المنعة(: يسكنوف إلى منعتو (1)وحريماً )
المنع، وأراد أف اهلل تعالى جعؿ العقد شيئًا محترمًا اليمكف تخطيو وال مخالفتو، ومف : بالسكوف ىو

لى منعتو، مف  فعؿ في حقو فيو ساكف النفس إليو، مطمئف القمب إلى ما تضمنو واشتمؿ عميو، وا 
. فبلف في عز ومنعة أي اليضاـ لو جانب: قوليـ

فاض الخبر واستفاض إذا ظير وعبل، وأراد أنيـ يظيروف أمورىـ : (ويستفيضوف إلى جواره)
. ويستندوف إليو ويعتمدوف في كؿ أحواليـ عميو

. الفساد والمخادعة: المداغمة: (فبل إدغاؿ)
. التزوير: التدليس ىو: (وال مدالسة)
. مخادعة في العقد الذي ُيْعَقدُ : (وال خداع فيو)
يعني إذا عقدت فبل تعقد عقدًا يكثر فيو االلتواء والتعمؿ، أو يريد إذا : (وال تعقد عقدًا تجّوز فيو العمؿ)

نما يكوف منبرمًا مقطوعًا عف ىذه  عقدت عقدًا فبل تعقده عمى االستثناءات الكثيرة والشروط، وا 
. األشياء كميا

أي ال تتكمـ بكبلـ يفيمو عنؾ مف تخاطبو، ويخفى عمى غيره ممف : (وال تعولفَّ عمى لحف القوؿ)
. سمعو، وأراد ىا ىنا ال تعدؿ عف الصواب

. الوثاقة في العقود والعيود: (بعد التوكيد)
. وىي تفعمو مف الوثاقة: (والتوثقة)
ذا ضاؽ صدرؾ وحرجت نفسؾ مف (: (3)واليدعونَّؾ ضيؽ أمر لزمؾ فيو عيد اهلل تعالى) يعني وا 

: أمر عارض، وقد أعطيت فيو عيد اهلل وذمتو عمى نفسؾ، ودعتؾ
. فبل تفعؿ شيئًا مف ذلؾ: (إلى طمب انفساخو بغير الحؽ)

: ثـ عمؿ ذلؾ، بقولو
. مف جية اهلل بمطؼ مف عنده وتيسير أمر مف جيتو(: (4)فإف صبرؾ عمى ضيؽ ترجو انفراجو)

 __________
(. ىامش في ب)وحرمًا : في نسخة (1)



 

 

. ىو جمع مانع(: ب)في  (2)
(. أ)تعالى، سقط مف  (3)
 .فإف صبرؾ عمى ضيؽ أمر ترجو انفراجو وفضؿ عاقبتو: في شرح النيج (4)

(5/1960 )

 

. بمخالفة ما أعطيت مف العقود عمى أال تخالفو: (خير مف غدر)
. ما يتبع مف العقوبة مف اهلل مف أجمو: (تخاؼ تبعتو)
. تشممؾ وتستولي عميؾ: (وأف تحيط بؾ مف اهلل)
. يطمبؾ اهلل مف أجمو ِطْمبة: (فيو ِطْمَبةٌ )
أي ال ينيض منيا عثارؾ في الدنيا وال في األخرة، ففي الدنيا : (ال تستقيؿ فييا دنياؾ وال آخرتؾ)

. باليبلؾ، وفي اآلخرة بالعقوبة
. إىراقيا عمى غير وجييا وفي غير حميا: (إياؾ والدماء وسفكيا)
َـّ وجو مبي  إلىراقيا مف عدواف أو بغي أو ردة أو قصاص: (بغير حميا) أو  (1)مف غير أف يكوف َث

: ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدى ثبلث)): غير ذلؾ، وفي الحديث
(. 2()(كفر بعد إسبلـ، أو زنا بعد إحصاف ، أو قتؿ نفس بنفس

. عقوبة: (فإنو ليس شيء أدعى لنقمة)
. العقوبات ألجؿ ما تقدـ مف المعصية (3)وىو ما يتبع مف ضرر: (وال أعظـ لتبعة)
بطاليا: (وال أحرى بزواؿ نعمة) . أحؽ بزواؿ النعـ وا 
. يريد ذىاب العمر وانقطاعو: (وانقطاع مدة)

 __________
. أو قصاصاً (: أ)في  (1)
( تحت الطبع)رواه اإلماـ المتوكؿ عمى اهلل أحمد بف سميماف عميو السبلـ في أصوؿ األحكاـ  (2)

في باب مف يقتؿ حدِّا، مع اختبلؼ يسير في بعض ألفاظو، وقاضي القضاة عبد الجبار بف أحمد 
، ولمحديث مصادر كثيرة وشواىد عدة انظرىا ومصادرىا الكثيرة في موسوعة 20/2/49في المغني

ال يحؿ دـ امرئ يؤمف إال في )): ، والحديث بمفظ351-7/350أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
رواه العبلمة أحمد بف ( (كفر بعد إيماف، أو زنى بعد إحصاف، أو قتؿ نفس بغير حؽ: إحدى ثبلث

 وعزاه إلى شرح التجريد، وأصوؿ األحكاـ، والشفاء، 5/136يوسؼ زبارة رحمو اهلل في أنوار التماـ 
. وىو في البخاري ومسمـ مف حديث ابف مسعود: وقاؿ

، : في نسخة (3)  (.ىامش في ب)مف جـر



 

 

(5/1961 )

 

مف إىراقيا مف غير حؽ وال بصيرة في ذلؾ يكوف معذورًا عند اهلل : (مف سفؾ الدماء بغير حقيا)
. بيا
مف  (2)إىراقوه عمى غير وجيو(: مف الدماء (1)واهلل تعالى مبتدئ لمحكـ بيف العباد فيما تسافكوا)

. بغي بعضيـ عمى بعض وغدر بعضيـ ببعض
(. 3)((أوؿ ما يقضى بيف الناس في الدماء)): وفي الحديث

. يعني مف أوؿ قتيؿ قتؿ وىو قابيؿ إلى أف يقيـ اهلل القيامة عمييـ : (إلى يـو القيامة)
. تشددفَّ قواعده وتشيد أركانو: (فبل تقويفَّ سمطانؾ)
. بإىراؽ دـ عمى غير وجيو: (بسفؾ دـ حراـ)
(. 4)ييوف أمره عند اهلل تعالى: (فإف ذلؾ مما يضعفو)
، أو مف [16:الحاقة]{َفِيَي َيْوَمِئٍذ َواِىَيةٌ }: إما مف الوىي وىو الضعؼ، قاؿ اهلل تعالى(: (5)وُيْوِىيو)

ـُ ِمّني}: الوىف وىو الضعؼ أيضًا، قاؿ اهلل تعالى [. 4:مريـ]{ِإّني َوَىَف اْلَعْظ
 __________

(. ىامش في ب)تسافكوه، : إلخ، وفي نسخة...فيما تسافكوا فيو (: ب)في  (1)
. وجو(: ب)في  (2)
رواه العبلمة ابف (( إف أوؿ ما يقضي اهلل بو يـو القيامة بيف العباد أمر الدماء: ))الحديث بمفظ (3)

، وىو بالمفظ الذي أورده المؤلؼ ىنا في موسوعة 17/111أبي الحديد رحمو اهلل في شرح النيج 
، والنسائي 28، ومسمـ في القسامة 9/3 وعزاه إلى البخاري 4/48أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 

 وعزاه إلى غيرىا انظرىا 10/234، والمعجـ الكبير لمطبراني 8/21، والسنف الكبرى لمبييقي7/84
، وعزاه إلى مسند الشياب، (44) الباب 1/273ورواه في مسند شمس األخبار : قمت_… _ .فيو

وعزاه العبلمة الجبلؿ في تخريج أحاديث شمس األخبار إلى النسائي مف حديث عف ابف مسعود، 
. وحسنو السيوطي: قاؿ
(. ب)تعالى، زيادة في  (4)
 .ويوىنو: في شرح النيج (5)

(5/1962 )

 



 

 

(. 1)((لقتؿ مؤمف أعظـ عند اهلل مف زواؿ الدنيا)): يذىبو، وفي الحديث: (بؿ يزيمو)
لو أف أىؿ السماوات واألرض )): إلى غيرؾ كما كاف مع غيرؾ مف قبمؾ، وفي الحديث: (وينقمو)

(. 2()(اشتركوا في قتؿ مؤمف لعذبيـ اهلل
ف قتمت مؤمنًا متعمدًا فبل عذر لؾ عندي وال : (وال عذر لؾ عند اهلل وال عندي في قتؿ العمد) يعني وا 

. عند اهلل في تسميمؾ لمقتؿ ألوليائو
. تسميـ البدف لمقتؿ واالنقياد لحكـ اهلل تعالى وحكميـ في القتؿ: (ألف فيو قود البدف)
ف ابتميت بخطأ) نما جعمو بموى لكثرة ما يفرط مف الوالة في ذلؾ: (وا  . وا 

 __________
قتؿ المؤمف )):  وعزاه إلى النسائي عف بريدة، ولفظ أولو فيو5/159رواه في أنوار التماـ  (1)

رواه العبلمة الزمخشري (( لزواؿ الدنيا أىوف عمى اهلل مف قتؿ امرئ مسمـ: ))الحديث، وىو بمفظ((...
. 1/583في الكشاؼ 

لو أف أىؿ السماء واألرض اشتركوا في دـ مؤمف ألكبيـ )):  بمفظ5/159رواه في أنوار التماـ  (2)
سمعت أبا ىريرة، وأبا سعيد الخدري : وعزاه إلى الترمذي، عف أبي الحكـ البجمي، قاؿ( (اهلل في النار
 .يذكراف، فذكره

(5/1963 )

 

أنت : فألقت جنينًا، فجمع الصحابة واستشارىـ، فقاؿ عبد الرحمف (1)ويحكى أف عمر تيدد مومسة
ف اجتيد فقد ): مؤدب وال شيء عميؾ، فالتفت إلى أمير المؤمنيف فقاؿ لو إف لـ يجتيد فقد غشَّؾ، وا 

، فأما اإلثـ فمحطوط عنو ال محالة؛ ألنو إنما قصد بذلؾ وجو اهلل (2)(أخطأ، أرى أف عميؾ الُغرة
تعالى والتقرب إليو في كؿ ما يفعمو مف ذلؾ مصمحة لمخمؽ وكفًا ليـ عف المعاصي، وعف ىذا قاؿ 

. إف جناية اإلماـ والحاكـ غرميا في بيت الماؿ: الفقياء
. يريد تجاوزت الحد فيما تفعمو بيدؾ وتؤدب بسوطؾ(: عميؾ سوطؾ ويدؾ (3)وأفرط)
. فزادت عمى حدىا ومبمغيا، فإف ذلؾ كمو فيو الدية: (بعقوبة)
. بُجْمع الكؼ: وىي ما كاف بطرؼ األصابع، وقيؿ: (فإف في الوكزة)
. مف الجنايات: (فما فوقيا)
. يريد أنيا قاتمة فما فوقيا، وليذا فإف موسى وكز القبطي فقتمو بيا: (مقتمة)
. طم  مثؿ جم ، والغرض منو التعدي ومجاوزة الحد: (فبل تطمحفَّ بؾ نخوة سمطانؾ)
ف كنت ذا سمطاف وأبية ودولة فبل يتطاولفَّ بؾ (: إلى أولياء المقتوؿ حقيـ (4)أف تؤدي) يريد وا 

. سمطانؾ ويعمو بؾ أمرؾ عف أداء ما جنت يدؾ وسوطؾ مف دية مف تقتمو إلى أوليائو وورثتو



 

 

 __________
(. 748انظر القاموس المحيط ص. )المرأة الفاجرة، والجمع المومسات والمواميس: المومسة (1)
قضى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ في الجنيف : ))العبد واألمة، وفي الحديث: الُغّرة (2)

وكأنو عبَّر عف الجسـ كمو بالغرة، والغرة عند الفقياء ما بمغ ثمنو نصؼ عشر الدية مف العبيد ( (بُغّرة
، وشرح النيج البف أبي 3/353، والنياية البف األثير471انظر مختار الصحاح ص). واإلماء
(. 1/174الحديد

(. ىامش في ب)أو أفرط، : أو فرط، وفي نسخة(: ب)في  (3)
 .عف أف تؤدي: وشرح النيج( ب)في  (4)

(5/1964 )

 

: ثـ عقَّب ذلؾ بذكر ذـ اإلعجاب وغيره مف اآلداب، بقولو
ياؾ واإلعجاب بنفسؾ) . (وا 

أف حقيقة العجب راجعة إلى تكبر يحصؿ في اإلنساف بتخّيؿ كماؿ في عمـ أو عمؿ، فإف كاف : اعمـ
ف كاف فارحًا بكونو نعمة مف اهلل تعالى فيو غير معجب  (1)خائفًا عمى زوالو فيو غير معجب، وا 

ف كاف ناظرًا إليو مف حيث أنو صفة لو متكبر بو غير ممتفت إلى إمكاف زوالو، وال إلى  أيضًا، وا 
ـْ َعَمى َشْيٍء  (2)َوَيْحَسُبوفَ }: كونو نعمة مف اهلل فيو العجب حقيقة وىو مف الميمكات، قاؿ تعالى َأنَُّي

ـُ اْلَكاِذُبوفَ  ـْ ُى ش  مطاع، وىوى متبع، : ثبلث ميمكات: ))، وفي الحديث[18:المجادلة]{َأاَل ِإنَُّي
عجاب المرء بنفسو ( 4)، وعبلج زوالو إنما يكوف بتأمؿ العاقبة في األمر، وأف بمعاـ(3()(وا 

 __________
(. ب)تعالى، سقط مف  (1)
. وىـ يحسبوف: في النسخ (2)
( 288) برقـ287، والموفؽ باهلل في االعتبار ص17/114رواه ابف أبي الحديد في شرح النيج  (3)

في باب كممات النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ألمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، وأخرجو اإلماـ 
قاؿ : مف حديث بسنده يبمغ بو إلى عمي عميو السبلـ قاؿ (543) برقـ 430أبو طالب في أماليو ص

خوؼ : يا رسوؿ اهلل، ما المنجيات؟ قاؿ: ثبلث منجيات، قالوا)): رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ
اهلل في السر والعبلنية كأنؾ تراه، فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ، والعدؿ في الرضا والسخط، والقسط في 

عجاب المرء : يا رسوؿ اهلل، فما الميمكات؟ قاؿ: الغنى والفقر، قالوا ىوى متبع، وش  مطاع، وا 
.  بسنده يبمغ بو إلى أنس2/218، وأخرجو المرشد باهلل في األمالي الخميسية ((بنفسو

مف الكنعانييف، وىو الذي قاؿ اهلل : ىو بمعاـ بف باعوراء، كاف مف عمماء بني إسرائيؿ، وقيؿ (4)



 

 

واتؿ عمييـ نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسمخ منيا فأتبعو الشيطاف فكاف }: عّز وجّؿ فيو في سورة األعراؼ
مف الغاويف، ولو شئنا لرفعناه بيا ولكنو أخمد إلى األرض واتبع ىواه فمثمو كمثؿ الكمب إف تحمؿ 

. {عميو يميث أو تتركو يميث ذلؾ مثؿ القـو الذيف كذبوا بآيتنا فاقصص القصص لعميـ يتفكروف
 (.168-2/167انظر تفسير اآليتيف الكريمتيف في الكشاؼ)

(5/1965 )

 

كيؼ ختـ لو بالكفر مع عظـ عبادتو وتبحره في العمـ، وأف إبميس كاف منو ما كاف في العبادة ثـ 
. ختـ لو بالشقاوة، فمف تأمؿ إمكاف سوء الخاتمةلـ يعجب بشيء مف أعمالو وال مف صفاتو

. يشير بذلؾ إلى ما ذكرناه مف أنو إذا كاف خائفًا عمى زوالو فبل عجب: (والثقة بما يعجبؾ منيا)
. فأما إذا وثؽ بدوامو وأنو ال يتغير فيو عجب المحالة، وليذا نياه عف الثقة بو واستمراره

ياؾ وحب اإلطراء) ِتْمَؾ الدَّاُر اآلِخَرُة َنْجَعُمَيا }: الذب ، وأف اهلل تعالى يقوؿ: يعني المدح وىو: (وا 
 [.83:القصص]{ِلمَِّذيَف اَل ُيِريُدوَف ُعُمّوًا ِفي اأَلْرِض واََل َفَساداً 

(5/1966 )

 

أف النفس ترتاح لممدح وتيتز لو وتطيب مف أجمو؛ ألف فيو شعورًا بالكماؿ، وتكره الذـ؛ ألف : واعمـ
إف حب )): فيو شعورًا بالنقصاف، وَتَولُّدُه يكوف مف حب الجاه والرئاسة وىما مذموماف، وفي الحديث

، وشبَّو رسوؿ اهلل حبَّ الجاه بذئبيف ضارييف في زريبة (1()(الجاه ينبت النفاؽ كما ينبت الماء البقؿ
شعار النفس بأنو لو سجد لؾ مف (2)غنـ ، وعبلجو يكوف بكسر النفس وىضميا وذكر الموت، وا 

. فوؽ بسيطة األرض النقطع ذلؾ عف قريب، فاإلطراء خطر كما ترى
. يعني اإلطراء: (فإف ذلؾ)
. مف أقوى عبلئقو وأمتف أسبابو ومداخمو في إغواء الخمؽ: (مف أوثؽ فرص الشيطاف)
ىذا األمر أمكف في نفسي : الضمير لمشيطاف أي باإلضافة إليو في نفسو، مف قوليـ: (في نفسو)

. مف غيره
 __________

رواه القاضي (( حب الجاه والماؿ ينبتاف النفاؽ في القمب، كما ينبت الماء البقؿ: ))الحديث بمفظ (1)
حب الجاه والماؿ ينبت )): ، وأورد قولو241العبلمة محمد بف مطير الغشـ في رضا رب العباد ص

 وعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف 4/519في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ ( (النفاؽ



 

 

7/570 ،10/178 .
ما ذئباف ضارياف في زريبة غنـ، بأضر مف حب : ))وذلؾ أنو قاؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ (2)

رواه اإلماـ الميدي أحمد بف يحيى المرتضى عميو السبلـ في ( (الشرؼ والماؿ عمى المسمـ في دينو
 برقـ 119، واإلماـ الموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار وسموة العارفيف ص109تكممة األحكاـ ص

، ((ما ذئباف جائعاف أرسبل في غنـ بأفسد ليا مف حب الماؿ والشرؼ لمرجؿ في دينو: ))بمفظ (75)
 .(وانظر تخريجو فيو)

(5/1967 )

 

اإلبطاؿ واإلفساد، وأراد أف حب اإلطراء والمدح : المحؽ ىو: (ليمحؽ ما يكوف مف إحساف المحسف)
يكوناف في مقابمة النعمة يبطبلف ما يكوف في مقابمتيا مف الثواب؛ ألف اإلنعاـ في الحقيقة  (1)المذيف

نما ىو مف أجؿ الثناء والمدح فيبطؿ مف أجؿ ذلؾ . يصير كأنو ما كاف لوجو اهلل تعالى، وا 
ياؾ والمفُّ عمى رعيتؾ بإحسانؾ) اعمـ أف المفَّ ىو ذكر النعـ وبياف موقعيا في حؽ الُمْنَعـِ : (وا 

ـْ }: عميو، وىو مف الخبلئؽ المذمومة، قاؿ اهلل تعالى َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اَل ُتْبِطُموا َصَدَقاِتُك
[. 264:البقرة]{ِباْلَمفّْ 

ومنشأه الشغؼ بجب العمو والرفعة، وعبلجو ودفعو يكوف بتحقير النعمة وتضعيفيا، وأف اهلل عز 
سمطانو ىو في الحقيقة المنعـ بيا؛ ألنيا منو حصمت، وىو الباعث عمى أدائيا والمخمؼ لعوضيا 

. في الدنيا وفي اآلخرة، فإذا عرؼ ذلؾ ىاف عميو موقعيا فبل يذكرىا عمى جية المفّْ بيا
نما سماه تزيدًا؛ ألنو زيادة مف (: فيما كاف مف فعمؾ (2)والتزيد) ياؾ والتزيد يعني الكذب، وا  يريد وا 

. جية نفسو اختمقيا ولـ يكف ليا حقيقة
. ((مف أراد أف يمعف نفسو فميكذب)): وفي الحديث

وقد مضى تعديدىا  ((إذا حدث كذب: ثبلث مف عبلمات النفاؽ)): وفي حديث آخر
 __________

. المذاف(: ب)في  (1)
 .أو التزيد: وشرح النيج( ب)في  (2)

(5/1968 )

 



 

 

(((. 1)الكذب مجانب لئليماف)): وفي حديث آخر
ما الشيء الموعود عمى ما سمؼ (: بخمفؾ (2)أو أف تعدىـ فتتبع موعودؾ) الموعود إما الوعد، وا 

. اإلبطاؿ لما وعد بو: تقريره في غير موضع، والخمؼ
. يشير إلى الوجو الذي ذكرناه: (فإف المفَّ يبطؿ اإلحساف)
نما كاف األمر فيو كما قاؿ؛ ألف الصدؽ ينّوُر الحؽ : (والتزيد يذىب بنور الحؽ) يعني الكذب، وا 

. ويزيده بياًء وجمااًل، والكذب ُيْذِىُب ذلؾ وُيْبِطُمو ال محالة
ألف في الوعد إلزاـ نفسو فعؿ ذلؾ الموعود بو، فإف : (والخمؼ يوجب المقت عند اهلل وعند الناس)

َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد المَِّو َأْف َتُقوُلوا َما اَل }): أخمفو كاف سببًا لممقتة مف الناس ومف اهلل، ثـ تبل ىذه اآلية
[: 3:الصؼ(]{َتْفَعُموفَ 

لئف لقينا قتااًل لنفرغفَّ فيو وسعنا، : أف اهلل تعالى لما أخبر بثواب شيداء بدر قالوا: وسبب نزوليا
. ، فنزلت عتابًا ليـ، واقعًا في المبالغة في ذلؾ كؿ موقع(3)ففروا يـو أحد، ولـ يفوا بما قالوه

 __________
 بسنده عف 1/18اإليماف، والحديث أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية (: ب)في  (1)

 في 1/502عمي عميو السبلـ، ورواه القاضي عمي بف حميد القرشي في مسند شمس األخبار
، وىو في (انظر تخريجو فيو)، عف عمي عميو السبلـ، وعزاه إلى أمالي المرشد باهلل (95)الباب

، والدر 9/531، وعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف6/539موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
. 1/18، وأمالي الشجري1/43، والكامؿ البف عدي3/290المنثور لمسيوطي

(. ب)موعدؾ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
 .4/522قالوا، وانظر الرواية في الكشاؼ (: ب)في  (3)

(5/1969 )

 

حضور وقتيا، يريد أف العجمة عمى اإلطبلؽ مذمومة، (: والعجمة في األمور قبؿ أوانيا (1)إياؾ)
طمبيا قبؿ أوانيا، نقض ليا  (2)ثـ إف ((األناة مف اهلل، والعجمة مف الشيطاف)): وفي الحديث

. في الطبيعة (3)وتعرض لبطبلنيا؛ ألف طمب الشيء في غير وقتو جيؿ في النفس وَخَور
نما  (4)يعني التثبط والتراخي عف فعميا عند إحفاز: (والتساقط فييا عند إمكانيا) وقتيا وحضوره، وا 

سمى خمولو عف الحاجة عند إمكانيا تساقطًا؛ ألف الساقط الينتفع بنفسو كما أف مف تثبط عف 
. الحاجة الينتفع بيا أصبلً 

التعذر، وأراد تحذيره عف اإللحاح في طمب الحوائج عند ظف :التنكر: (أو المجاجة فييا إذا تنكرت)
. تعذرىا وتعمقيا وانقطاع أسبابيا، فإف المجاجة في ذلؾ ال تثمر إال نقصًا ولوماً 



 

 

الظيور، وأراد تحذيره عف الضعؼ : الضعؼ ، والوضوح: الوىف: (أو الوىف عنيا إذا استوضحت)
. عف األمور عند ظيورىا؛ ألف في ذلؾ تعرضًا لبطبلنيا

الذي جعمو اهلل لو مف غير مخالفة، وما أعجب ىذه مف كممة وأجمعيا : (فضع كؿ أمر موضعو)
،ألف ذلؾ يدؿ عمى كماؿ [3:الطبلؽ]{َقْد َجَعَؿ المَُّو ِلُكؿّْ َشْيٍء َقْدراً }: لمفوائد الجمة، كماقاؿ تعالى

. العقؿ
صؼ لنا العاقؿ؟ : وقيؿ لزيد بف عمي

. مواضعيا (5)ىو الذي يضع األشياء في: فقاؿ
صؼ لنا الجاىؿ؟ : فقالوا لو

قد فعمت، يشير إلى أف الجاىؿ ىو الذي يكوف عمى خبلؼ ذلؾ، مف وضع األشياء في غير : قاؿ
. مواضعيا

 __________
ياؾ: وشرح النيج( ب)في  (1) . وا 
(. ب)إف، زيادة في  (2)
. الضعؼ: الَخَوُر بفتحتيف (3)
. أي دنوه (4)
 (.ب)في، زيادة في  (5)

(5/1970 )

 

مف أعمالؾ في الميف والشدة والقبض والسماحة، واعرؼ قدر  (1)أراد إما: (وأوقع كؿ عمؿ موقعو)
ما مف أعماؿ غيرؾ فمف كاف عممو خيرًا فأنزلو بمنزلتو، ومف كاف عممو  كؿ واحد مف ىذه األشياء، وا 

. عمى خبلؼ ذلؾ فأنزلو منزلتو
ياؾ واالستئثار بما الناس فيو أسوة) تحذير عف االستبداد بما الناس فيو متساووف، كما يفعمو أىؿ : (وا 

الجور والظممة نحو منعيـ الماء إال ما يفضؿ عف حوائجيـ، ومنعيـ الكؤل، فإف الناس كميـ شركاء 
. في ىذه األشياء

يعني  (2)((المؤمف أخو المؤمف يسعيما الماء والكؤل، ويتعاوناف عمى الفتَّاف)): وفي الحديث
. الشيطاف

يريد التغافؿ عما وجب عميؾ مف جية اهلل تعالى والعناية بو واالىتماـ بأمره : (والتغابي عما ُتْعَنى بو)
. والقياـ بحقو مف األمور كميا

. ظير ليا وجوب توجيو عميؾ بحيث اليخفى منو شيء: (مما قد وض  لمعيوف)



 

 

يريد أف اهلل تعالى مطالبؾ في النظر في مصال  غيرؾ ألجؿ واليتؾ : (فإنو مأخوذ منؾ لغيرؾ)
. عمييـ، وتدبيرؾ ألمورىـ

يريد بما يكوف في اآلخرة والقيامة، وحضور وقتيا، فإف : (وعما قريب تنكشؼ عنؾ أغطية األمور)
. األمور في الدنيا مستورة عف أىميا، وكشؼ الغطاء عنيا يكوف في القيامة

 __________
. إلخ...أراد ما كاف مف أعمالؾ(: ب)في  (1)
وقاؿ  ((المسمـ أخو المسمـ يتعاوناف عمى الفتاف)):  بمفظ3/410الحديث في نياية ابف األثير  (2)

أي يعاوف أحدىما اآلخر عمى الذيف : يروى بضـ الفاء وفتحيا، فبالضـ جمع فاتف: في شرحو
وفتَّاف مف . الشيطاف؛ ألنو يفتف الناس عف الديف: يضموف الناس عف الحؽ ويفتنونيـ، وبالفت  ىو

 .انتيى. أبنية المبالغة في الفتنة

(5/1971 )

 

. يريد بما كاف مف ظممؾ لو وأخذؾ لحقو(: (1)وينتصؼ لممظمـو منؾ)
االحتماء، وأراد اممكيا كيبل تؤديؾ إلى التكبر : يعني األنفة، والحمية: (أممؾ عميؾ حمية َأْنِفؾَ )

(. 2)فبلف أحمى أنفًا وأمنع ذماراً : والفخر، يقاؿ
وثبتو، وأراد احذر سطوة حّدة نفسؾ : سطوتو، وسورة األسد: سورة السمطاف: (وسورة حّدؾ)

(. 3)وِشّرتيا
. في غير حؽ وبغير وجو بسيؼ أو سوط: (وسطوة يدؾ)
يقاعو فيمف ليس أىبًل لو: (وَغْرَب لسانؾ) . أي حدتو وطولو في الكبلـ فيما ال وجو لو، وا 
أي كؼ نفسؾ مف جميع ذلؾ لما فيو مف اليبلؾ لمنفس عند اهلل تعالى في : (واحترس مف كؿ ذلؾ)

. القيامة
. مف الشر والسقطة في ذلؾ (4)ما تسرع النفس إليو: (بكؼّْ البادرة)
بطاؿ لحدتيا في أوائميا(: السطوة (5)وتأخير) . يعني إذا أخرتيا ففي تأخيرىا انكفاؼ عنيا وا 
َوَلمَّا َسَكَت َعْف ُموَسى }: سكوف الغضب وسكوتو في قولو تعالى(: (6)ويسكف غضبؾ)

. ، عبارة عف ذىاب شدتو وزواؿ فورتو[154:األعراؼ]{اْلَغَضبُ 
. في أمورؾ كميا، ومعرفة ما تأتي منيا وما تذر: (فتممؾ االختيار)
. يريد االحتراس مف جميع ما ذكره مف شدة الغضب وكؼ البادرة: (ولف تحكـ ذلؾ مف نفسؾ)
يعني أف ذلؾ ال يستحكـ غاية االستحكاـ إال بذكر : (حتى تكثر ىمومؾ بذكر المعاد إلى ربؾ)

. الموت والمعاد إلى اهلل تعالى، ألف ذلؾ كمو ييوف ما ذكره مف مقاساة ىذه األشياء وصعوبتيا



 

 

 __________
. ، وىو كذا في شرح النيج(ىامش في ب)وينتصؼ منؾ لممظمـو : في نسخة (1)
(. 508القاموس المحيط ص. )ما يمزمؾ حفظو وحمايتو: الذّْمار بالكسر (2)
(. مختار الصحاح. )الِشرة بالكسر مصدر الشر (3)
. ما تسرع إليو النفس(: ب)في  (4)
. وتأخر(: أ)في  (5)
 .حتى يسكف غضبؾ: وشرح النيج( ب)في  (6)

(5/1972 )

 

. هلل تعالى في سيرتؾ وفي جميع معامبلتؾ كميا وأحكامؾ وفتاويؾ: (والواجب عميؾ)
مف الصدر األوؿ مف الصحابة رضي اهلل عنيـ في جميع (: ما مضى لمف تقدمؾ (1)أف تذكر)

. أحكاميـ كميا وفتاوييـ، وما فعموه فيما يرد عمييـ ويصدر مف الحوادث كميا
. أمضى فييا الحكـ عمى جية العدؿ مف غير حيؼ فييا: (مف حكومة عادلة)
. بيف الحؽ والباطؿ(: (2)أو سنة فاصمة)

. بالضاد المنقوطة أي التي ليا فضؿ عمى غيرىا مف السنف: (فاضمة): وفي نسخة أخرى
. تعمؿ عميو فيما تناولو: (أو أثر عف نبينا صمى اهلل عميو وآلو وسمـ)

سؤاؿ؛ األثر والسُّنة ىما كبلىما صادراف عف الرسوؿ عميو السبلـ، فكيؼ فرَّؽ بينيما؟ 
وجوابو؛ ىو أف الّسنَّة ما كاف الرسوؿ مواظبًا عميو في أكثر أوقاتو كميا ومكررًا لمعمؿ بو، واألثر ما 

سنة لما داـو عمى فعميما كثيرًا،  (3)بأف ركعتي الظير والفجر: ورد عنو وليس متكررًا، وليذا يقاؿ
. وصبلة الضحى مأثورة لما لـ يدواـ عمى فعميا، ولـ يكثر مف جيتو ذلؾ

. أو أمر مفروض، دؿ عمى كونو مفروضًا كتاب اهلل: (أو فريضة في كتاب اهلل)
 __________

. أف تتذكر: وشرح النيج( ب)في  (1)
. فاضمة: في شرح النيج (2)
 .الفجر والظير(: ب)في  (3)

(5/1973 )

 



 

 

يعني أف أصوؿ األدلة لؤلحكاـ ىو ما ذكره مف كتاب اهلل (: فييا (1)فتقتدي بما شاىدت مما عممنا)
تعالى، وسنة رسولو صمى اهلل عميو وآلو، وما كاف مف جية الصحابة في ذلؾ فيكوف لؾ قدوة عمميـ 
مف إثبات أو نسخ أو تخصيص أو غير ذلؾ، فإف العمدة ىو عمى إجماعيـ في ذلؾ، فما أجمعوا 

ف كاف مخالفًا لظاىر الكتاب أو مخالفًا  (2)عميو وأصدروه عف آرائيـ جميعاً  فيو المعموؿ عميو، وا 
لظاىر خبر مف جية السنة، فإنَّا نعمـ قطعًا أنيـ ال يعرضوف عف ظاىر ما في الكتاب والسنة تياونًا 

نما يعرضوف ألمور أخر  باهلل وبرسولو؛ ألف ذلؾ يكوف كفرًا، وقدرىـ أعبل وأشرؼ مف ذلؾ، وا 
ف لـ يمكف نقميا، فميذا وجب التعويؿ في ذلؾ عمى ما كاف مف جيتيـ . تقتضي ذلؾ وا 

. نفسؾ وسبلمتيا (3)مف أجؿ صبلح: (وتجتيد لنفسؾ)
ما أمرتؾ فيو مف األوامر، ونييتؾ عنو، وزجرتؾ : (في اتباع ما عيدت إليؾ في عيدي ىذا)

. بالمواعظ، وأدبتؾ فيو بمحاسف اآلداب كميا
يريد وما ذكرت مف العيود والمواثيؽ عميؾ، والحجج البالغة : (واستوثقت بو مف الحجة لنفسي عميؾ)

. في امتثاؿ ما قمتو فيو
يشير إلى أني قد بالغت في الوعظ والنصيحة : (لكيبل تكوف لؾ عمة عند تسرُّع نفسؾ إلى ىواىا)

بطالو . لقطع العمة مخافة إسراع نفسؾ إلى ما تيواه مف مخالفة الحؽ وا 
. الشاممة لكؿ الخبلئؽ: (وأنا أسأؿ اهلل بسعة رحمتو)
. باىرىا وكماليا: (وعظيـ قدرتو)
. ما ُيْرَغُب إليو مف جميع األشياء: (عمى إعطاء كؿ رغبة)
ياؾ لما فيو رضاه) . لمطاعات المرضية عنده: (أف يوفقن ي وا 

 __________
. مما عممناه بو فييا: وشرح النيج( ب)في  (1)
(. ب)جميعًا، زيادة في  (2)
 .إصبلح(: ب)في  (3)

(5/1974 )

 

لى خمقو) مف ىذه البتداء الغاية، وأراد حسف العذر في : (مف اإلقامة عمى العذر الواض  إليو وا 
. الخروج إلى اهلل في حقوقو الواجبة لو، وحقوؽ العباد الواجبة ليـ

. بحسف السيرة فييـ، أو لتأدية حقوقيـ إلييـ: (مف حسف الثناء في العباد)
ما إلظيار الرفؽ بأىميا(1)إما لبسط العدؿ فييا: (وجميؿ األثر في الببلد) . ، وا 
. يريد في الدنيا بالسبلمة عف العاىات وطرّو اآلفات، أو بخاتمة الخير في اآلخرة: (وتماـ النعمة)



 

 

. واإلكراـ بيا (2)بثواب اهلل في اآلخرة، أو مضاعفة النعـ في الدنيا : (وتضعيؼ الكرامة)
(. 3)األخروية وىي خاتمة الخير والتوفيؽ لرضواف اهلل تعالى: (وأف يختـ لي ولؾ بالسعادة)
. قتمة مرضية في سبيؿ اهلل: (والشيادة)
. في جميع ذلؾ كمو مف كرمو وسعة رحمتو(: راغبوف (4)إنا إلى اهلل)
. رحمتو ورضوانو(: (5)والسبلـ عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ)

ألئمة الديف في تدبير أمورىـ، وألىؿ الدوؿ في سياسة دوليـ؛ لما فيو  (6)إف ىذا العيد لكافي: وأقوؿ
. مف جميع الفوائد الجمة والنكت الغزيرة وآداب الديف والدنيا

 
( 8)إل ى طمحة والزبير (7[)عميو السبلـ]ومف كتاب لو  (54)

 __________
(. ب)فييا، سقط مف  (1)
. بالدنيا(: ب)في  (2)
(. ب)تعالى، زيادة في  (3)
(. ىامش في ب)إنا إليو : في نسخة (4)
. والسبلـ عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وعمى آلو الطيبيف الطاىريف: في شرح النيج (5)
. لكاؼٍ (: ب)في  (6)
. وشرح النيج( ب)زيادة في  (7)
ومف كتاب لو عميو السبلـ إلى طمحة والزبير مع عمراف بف الحصيف الخزاعي، : في شرح النيج (8)

 .(المقامات)وذكر ىذا الكتاب أبو جعفر اإلسكافي في كتاب 

(5/1975 )

 

. لو( المقامات)في كتاب  (1)ذكره أبو جعفر اإلسكافي
وأبو جعفر اإلسكافي ىذا ىو مف جممة الثقات في النقؿ والمعتمد عمييـ في الروايات، ولو ثقة وأمانة 

. فيما يرويو ومعرفة ودراية، وعميو تعويؿ األكثر مف أئمة النقؿ في األخبار والتواريخ
. عممًا الشؾ فيو، قطعيًا المرية بو: (أما بعد، فقد عممتما)
ف كتمتما) . أخفيتما ذلؾ وأسررتماه: (وا 
. عمى ما كاف مف أمر اإلمامة والبيعة، وال دعوتيـ إلى ذلؾ: (أني لـ أرد الناس)
. طمبوني وحمموني عمى ذلؾ(: أرادوني (2)ولكف)
. أطمبيا مف جيتيـ: (ولـ أبايعيـ)



 

 

. طمبوني: (حتى بايعوني)
نكما ممف أرادني) . لمخبلفة: (وا 
. عمييا مف جممة الناس كميـ، مف غير إكراه مني عمى ذلؾ ألحد منكـ: (وبايعن ي)
ف العامة لـ تبايعن ي لسمطاف غالب غاصب) أراد أف انقيادىـ لي في البيعة وطاعتيـ لي فييا ما : (وا 

. كاف لمكاف سمطاف، وأمر نافذ عمييـ، وال أني غصبتيـ عمى ذلؾ
 __________

 عده قاضي القضاة في الطبقة ، ى240ىو محمد بف عبد اهلل اإلسكافي، أبو جعفر المتوفى سنة (1)
كاف أبو جعفر فاضبًل عالمًا، وصنؼ سبعيف كتابًا في عمـ : السابعة مف طبقات المعتزلة، وقاؿ

وذكر ابف أبي الحديد . عمى أبي عثماف الجاحظ في حياتو (العثمانية)وىو الذي نقض كتاب . الكبلـ
انظر شرح النيج البف أبي الحديد ). أف أبا جعفر كاف يقوؿ بالتفضيؿ عمى قاعدة معتزلة بغداد

17/132-133 .)
 .حتى أرادوني: وفي نسخة: في شرح النيج (2)

(5/1976 )

 

مف أغراض الدنيا، وىذا أمر ظاىر أعني ما ذكره مف عدـ الغصب والقير (: (1)وال لغرض خاطر)
( 3)، وفزعوا وجميف إلى خبلفتو، لما خبل عقد أمر المسمميف(2)ليـ، بؿ جاءوا مضطريف إلى إقامتو

. مف غير رابط، وال حافظ ليـ ىناؾ وال حائط
. مف جية االختيار مف أنفسكما: (فإف كنتما بايعتماني طائعيف)
. عف النكث والخروج عف الحؽ والفسؽ بالبغي عميّ  (4)إلى اهلل تعالى: (فارجعا)
. مف ىذه المعاصي الموبقة(: (5)وتوبا إليو)
. والذنوب قميمة والحاؿ منجبر، أو مف قريب قبؿ التمادي في الباطؿ والغي: (مف قريب)
ف كنتما بايعتماني كارىيف) . مف غير اختيار مف جية أنفسكما: (وا 
. يريد الحجة الواضحة عميكما بما كاف مف تمبيسكما(: جعمتما لي عميكما السبيؿ (6)فقد)
. لي واالتباع ألمري: (بإظياركما الطاعة)
سراركما المعصية) . بما كاف مف المبايعة كرىًا، وفي ذلؾ عدـ االنقياد ألمري والمخالفة لي: (وا 
: فيو وجياف(: بأحؽ المياجريف بالتقية والكتماف (7)وما كنتما)

، وال (8)أف يريد أف المياجريف عمى كثرتيـ وجمـو أعدادىـ بايعوني، لـ يخافوا مني سطوة: أحدىما
. ىـ في تقية مف أمري، فكيؼ تخافاف أنتما

أف يكوف مراده أف المياجريف ليس ألحدىـ مف الفضؿ وعمو الرتبة مثؿ مالكما، ومع ذلؾ : وثانييما



 

 

فإنيـ ليسوا في خوؼ وال تقية فيما فعموه مف البيعة، فكيؼ يكوف حالكما مخالفًا لحاليـ، وأنتما أحؽ 
. بعدـ التقية لما لكما مف الفضؿ والسابقة وعمو المحؿ

 __________
. وال لحرص حاضر: في شرح النيج (1)
(. ىامش في ب)إمامتو، : في نسخة (2)
. لما خمى حبؿ المسمميف(: ب)في  (3)
(. ب)تعالى، زيادة في  (4)
. وتوبا إلى اهلل: وشرح النيج( ب)في  (5)
. قد(: أ)في  (6)
. إلخ...ولعمري ما كنتما: في شرح النيج (7)
 .مف سطوة(: ب)في  (8)

(5/1977 )

 

ف دفعكما ىذا األمر) . امتناعكما مف البيعة وتأخركما عنو: (وا 
(. 1)بما كاف مف إعطاء البيعة واالنقياد لؤلمر: (مف قبؿ أف تدخبل فيو)
. مجااًل وأفس  مضطرباً : (كاف أوسع عميكما)
. مف غير بصيرة لكما في ذلؾ: (مف خروجكما منو)
. تصريحكما بصحتو: (بعد إقراركما بو)
بما كاف مف تخمفي عف نصرتو وخذالني لو، أو يكوف غرضيما : (وقد زعمتما أني قتمت عثماف)

. محتمؿ لذلؾ (2)بأمري بذلؾ، فإف ظاىر كبلمو فيما نقمو عنيما
. متوسط وحاكـ: (فبين ي وبينكما)
وتخمفو عنو، إما عف البيعة فمـ يبايع، مثؿ ما كاف مف عبد اهلل بف عمر، ومحمد : (مف تخمؼ عن ي)

ما عف الخوض في أمر عثماف فإف منيـ مف وقؼ  بف مسممة، وسعد بف أبي وقاص وغير ىؤالء، وا 
. في حالو عف خذالنو ونصرتو، ولـ يتكمـ فيو

ما عف النصرة لعثماف كما ىو : (وعنكما) بترؾ المتابعة لكما في النكث لبيعتي وخروجكما عنيا، وا 
. رأيكما

. التي ىي موضع اليجرة وميبط الوحي ودار اإلسبلـ واإليماف: (مف أىؿ المدينة)
. مف ذلؾ مف الجـر: (ثـ ُيْمَزـُ كؿ امرئ بقدر ما احتمؿ)
. عما أنتما فيو مف البغي والخروج عف الحؽ، وما عميو أىؿ الديف(: (3)فارجعا أييا الشيخاف)



 

 

. الخطأ وعزمكما المخالؼ لمحؽ: (عف رأيكما)
يريد أف الذي ينقـ عميكما مف جية الديف إنما ىو العار بما ركبتما : (فإف اآلف أعظـ أمركما العار)

. مف مخالفة المؤمنيف واتباع غير سبيميـ، وسموؾ غير طريقيـ
فالعار ما يمحؽ بو الذـ مف المخالفة بالبغي، والنار مف جية اهلل : (مف قبؿ أف يجتمع العار والنار)

. تعالى بالعقوبة عمى ذلؾ
 __________

. لئلماـ(: ب)في  (1)
. إلخ...فيما نقمو ىا ىنا عنيما (: ب)في  (2)
 (.ىامش في ب)الرجبلف، : في نسخة (3)

(5/1978 )

 

إل ى معاوية  (1[)عميو السبلـ]ومف كتاب لو  (55)
ما جعؿ ما يكوف في : (أما بعد؛ فإف اهلل سبحانو جعؿ الدنيا لما بعدىا) أراد إما طريقًا إلى الجنة، وا 

ما أف يريد جعؿ الدنيا  اآلخرة جزاء لما يكوف في الدنيا مف الطاعة والمعصية بالثواب والعقاب، وا 
. وصمة إلى رضواف اهلل والفوز بجواره

ما أف يريد بأىميا بعضيـ ببعض، أو أراد بما يكوف : (وابتمى فييا أىميا) أراد إما بالخير والشر، وا 
. مف فتنة الشيطاف والنفس واليوى وغير ذلؾ مف أنواع الببليا والمصائب البلحقة فييا

. أكثر مطابقة لرضاه مع ىذه الببليا وشدة ىذه الفتف: (ليعمـ أييـ أحسف عمبلً )
َوَما َخَمْقُت اْلِجفَّ َواإِلنَس ِإالَّ }: إنما ُخِمْقَنا مف أجؿ العبادة، كما قاؿ تعالى: (ولسنا لمدنيا ُخِمْقَنا)

. ، وأيضًا فالخمؽ إنما يكوف ألمر دائـ وىو الثواب المستحؽ عمى العبادة[56:الذاريات]{ِلَيْعُبُدوفِ 
حرازىا كاف أمر اهلل لنا(: ُأِمْرَنا (2)وال لمسعي فييا) . لبلجتياد واالضطراب وا 
نما ُوِضْعَنا فييا لنبتمى) . مف أجؿ البموى واالمتحاف واالختبار(: بيا (3)وا 
، وعصيانؾ هلل، وطمبؾ الفساد  (4)بأف أحاربؾ عمى مخالفتؾ: (وقد ابتبلني اهلل بؾ) لي وبغيؾ عميَّ

. في األرض بغير الحؽ
كما ابتمى إبميس بآدـ، فجعؿ طاعتي واجبة عميؾ وأمري الـز لؾ فخالفت األمر، : (وابتبلؾ بي)

. وخرجت عف الطاعة
أنا حجة عميؾ في وجوب االتباع واالنقياد وترؾ المخالفة، وأنت : (فجعؿ أحدنا حجة عمى اآلخر)

. وتعدي حدوده (5)حجة عميَّ في وجوب جيادؾ عمى مخالفة اهلل تعالى
 __________



 

 

. وشرح النيج( ب)زيادة في  (1)
(. ىامش في ب)وال بالسعي ليا، : في نسخة (2)
(. ىامش في ب)لنبمى : في نسخة (3)
. عمى مخالفة، وىو تحريؼ(: أ)في  (4)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (5)

(5/1979 )

 

. أي تجاوزت الحد في إحراز الدنيا والتيالؾ في حبيا: (فغدوَت عمى طمب الدنيا)
بأف تأولت القرآف عمى غير وجيو، فأوىمت أىؿ الشاـ أني قاتؿ لعثماف، وأنؾ : (بتأويؿ القرآف)

ـُ اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَمى اْلُحرُّ }: طالب بدمو، محتجًا بقولو تعالى َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُك
. ، فطمبت الدنيا بتأويمؾ الفاسد[178:البقرة]{ِباْلُحرّْ 

. مف القتؿ(: بما لـ تجف يدي (1)فطمبتن ي)
. وال أمر بو لساني: (وال لساني)
. بما كاف منكـ مف المخالفة: (وعصبتو أنت وأىؿ الشاـ)
. بسبَبي ومف أجمي: (بي)
أي جمع عميَّ وحرض مف كاف عالمًا بحالي وفضيمتي مف كاف جاىبًل بيا : (وألَّب عالمكـ جاىمكـ)

. بالحرب والمخالفة
. أي وحثَّ مف كاف قائمًا بمعاداتي مف كاف قاعدًا عنيا، وساكتًا عف النطؽ بيا: (وقائمكـ قاعدكـ)
. باالنقياد ألمره، وترؾ المخالفة لو في أحوالؾ كميا: (فاتؽ اهلل في نفسؾ)
الحبؿ الذي يقاد بو الحيواف، وأراد وأممكو عمى نفسؾ وال تمكّْف : القياد: (ونازع الشيطاف قيادؾ)

. الشيطاف منو فيقودؾ بو
يشير بيذا إلى إدباره عف اآلخرة، وتيالكو في حب الدنيا، وطمب : (واصرؼ إلى اآلخرة وجيؾ)

. الرئاسة فييا، وأخذىا مف غير حميا، وعمى غير وجييا
ما إلى األعماؿ الصالحة : (فيي طريقنا وطريقؾ) ما إلى النار والجنة، وا  إما إلى اآلخرة وأىواليا، وا 

. وخبلفيا
. ببمية شديدة ال يمكف وصؼ حاليا: (واحذر أف يصيبؾ اهلل بعاجؿ قارعة)
. أي تقمعو، وىو بالشيف المنقوطة مف أعبلىا(: األصؿ (2)تمش)

. مس  اليد بالشيء الخشف بقمع الدسـ منيا: المش: قاؿ األصمعي
: قاؿ امرؤ القيس



 

 

أكفنا  (3)نمش بأعراؼ الجياد
 __________

. وطمبتني: في شرح النيج (1)
. تمس، أي تقطع: في شرح النيج (2)
 .الجباؿ(: ب)في  (3)

(5/1980 )

 

( 1)إذا نحف قمنا عف شواء مضّيب
ذ 
 
. أي العقب؛ ألنو يدبر اإلنساف ويخمفو بعده: (وتقطع الدابر)
المائمة عف  (2)ىي: أي أحمؼ حمفًا صادقًا، واليميف الفاجرة: (فإني أولي لؾ باهلل َأِليًَّة غير فاجرة)

. سمت الحؽ وطريقو
ياؾ جوامع األقدار) ما سبؽ بو عمـ اهلل ونفذ بو قضاؤه مف قتؿ مف يقتؿ وأخذ مف : (لئف جمعتن ي وا 

. يؤخذ
. أي بناحيتؾ وجيتؾ، وال أقمع عف ذلؾ(: (3)ال أزاؿ بساحتؾ)
ما لي: (حتى يحكـ اهلل) . بما أراد مف حكمو إما عمي وا 
. أعمميـ بما فيو مصمحة لي ولؾ وأحقيـ بذلؾ(: (4)وىو خير الحاكميف)
 
لما جعمو عمى مقدمتو إل ى الشاـ  (5)ومف كبلـ لو أوصى بو شري  بف ىانئ (56)
في جميع أوقاتؾ كميا، وخصَّ الصباح والمساء لشموليما طرفي : (اتؽ اهلل في كؿ صباح ومساء)

[. 130:طو]{َوَسبّْْ  ِبَحْمِد َربَّْؾ َقْبَؿ ُطُموِع الشَّْمِس َوَقْبَؿ ُغُروِبَيا}: النيار، كما قاؿ تعالى
 __________

الذي لـ يكمؿ نضجو، يريد أنيـ : المضيب:  وقاؿ في شرحو3/488أورده في لساف العرب  (1)
أكموا الشرائ  التي شووىا عمى النار قبؿ نضجيا، ولـ يدعوىا إلى أف تنشؼ فأكموىا وفييا بقية مف 

. ماء
. وىي(: ب)في  (2)
. بباحتؾ: في شرح النيج (3)
. حتى يحكـ اهلل بيننا وىو خير الحاكميف: في شرح النيج (4)



 

 

ىو شري  بف ىانئ بف يزيد بف نييؾ بف دريد المذحجي، كاف أبوه ىانئ يكنى في الجاىمية أبا  (5)
الحكـ، ألنو كاف يحكـ بينيـ، فكناه رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بأبي شري  إذ وفد عميو، 

وابنو شري  ىذا مف جمة أصحاب عميعميو السبلـ، شيد معو المشاىد كميا، وعاش حتى قتؿ 
شرح نيج الببلغة البف أبي ). بسجستاف في زمف الحجاج، وشري  جاىمي إسبلمي، يكنى أبا المقداـ

 (.17/138الحديد 

(5/1981 )

 

. أي كف خائفًا في أحوالؾ كميا لغرورىا وخدعيا ومكرىا: (وخؼ عمى نفسؾ الدنيا الَغُرورَ )
. فإف مف كاف مف طبعو الخدع والمكر ال يؤمف في حالة مف الحاالت: (وال تأمنيا عمى حاؿ)
(. 1)ردعو إذا كفو عما يريد: (واعمـ أنؾ إف لـ تردع نفسؾ)
عف كثير مف محبوباتيا  (2)المعنى أنؾ إذا كففت نفسؾ: (عف كثير مما تحب مخافة مكروىو)

. مخافة أف تقع في األمور المكروىة
. عمت بؾ إلى معظـ الضرر وكثيره: (سمت بؾ األىواء إلى كثير مف الضرر)
(. 3)فالمنع عف الشرور، والردع عف ىواىا: (فكف لنفسؾ مانعًا رادعاً )
الحفيظة تذىب : الغضب، ومف أمثاليـ: الوثبة، والحفيظة: النزوة(: عند الحفيظة (4)ولنزوتؾ)

الحقد؛ ألف الحقد شيء يسير يقع في القمب قميؿ، ال تأثير لو، فإذا وقعت الحفيظة فيي أشد مف 
الحقد وأقوى حكمًا منو، وال جـر كاف الحقد لضعفو ذاىبًا عندىا، لما كانت أعظـ حااًل منو، وليذا 

فإف مف كاف في قمبو حقد عمى غيره ثـ قتؿ ولده فإف القتؿ يذىب ما كاف مف الحقد بحصوؿ ما ىو 
. الحفيظة تذىب الحقد: أعظـ منو جرمًا، فيذا مرادىـ بقوليـ

. أشد الرد: الوقـ: (واِقًما)
. قمعو إذا كفو بعنؼ وشدة، وأراد كف ليا عند ىذه أشد كاؼٍّ وأعظـ رادٍّ : (قامعاً )
 
ومف كتاب لو إل ى أىؿ الكوفة عند مسيره مف المدينة إل ى البصرة  (57)
ما مظموماً ) إما ىذه ىي المكسورة المكررة التي : (أما بعد، فإني خرجت مخرجي ىذا إما ظالمًا وا 

مَّا ِفَداءً }: تأتي لمعطؼ، كقولو تعالى وىذه كميا ومابعدىا أحواؿ منصوبة  [4:محمد]{َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َواِ 
. مف التاء في خرجت
 __________

. يريده(: ب)في  (1)
. إذا لـ تكفؼ نفسؾ: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (2)



 

 

. ىوائيا: ونسخة أخرى( ب)في  (3)
 .ولنزواتؾ: في شرح النيج (4)

(5/1982 )

 

ما باغيًا أو مبغيًا عميو) إيجاب الحجة عمى مف بمغو وسمعو، وأنو غير  (2)وغرضو مف ىذا(: (1)وا 
. ىذه األحواؿ (3)منفؾ مف

عمى الطاعة والمعصية مف  (4)أراد إما أذكّْره وعيده ووعده: (وأنا أذكّْر اهلل مف بمغو كتابي ىذا)
. ذاؾ، أو أراد أسألو باهلل وأناشده بو

لما إف كاف مخففًا، فما ىا ىنا زائدة، والبلـ ىذه جواب القسـ داخمة عمى الفعؿ : (لما نفر إليَّ )
ما أف ِإْف ُكؿُّ َنْفٍس َلمَّا }:تكوف مثقمة بمعنى إال، وىي في وجييا كيي في قولو تعالى (5)الماضي، وا 

. ، وأراد إال أتى عمى عجمة نحوي(6)، عمى القرآتيف جميعاً [4:الطارؽ]{َعَمْيَيا َحاِفظٌ 
. مضاعفًا عمى ذلؾ (7)عمى إحساني فمو األجر: (فإف كنت محسنًا أعانن ي)
ف كنت مسيئًا استعتبن ي) . طمب عتابي عما أنا فيو وكفني عنو: (وا 
 
ومف كتاب لو إل ى أىؿ األمصار يقتص فيو ما جرى بينو وبيف أىؿ صفيف  (58)
: وكاف مبدأ األمر وأولو أف المقادير جمعتنا، وقولو: (وكاف بدء أمرنا أنَّا التقينا والقـو مف أىؿ الشاـ)
: عطؼ عمى الضمير المرفوع مف غير تأكيد لو، وال ما يقـو مقامو، كقولؾ: (والقـو مف أىؿ الشاـ)

لى جوازه مف غير تأكيد، ذىب عمماء الكوفة . قمت وزيد، وا 
. مف حالنا وحاليـ في ذلؾ: (والظاىر)
(. 8)النعدؿ عف أحدىما لغيره: (أف ربنا واحد، ونبينا واحد)

 __________
. عميَّ (: ب)في  (1)
. ىذه(: ب)في  (2)
. عف(: ب)في  (3)
. وعده ووعيده(: ب)في  (4)
(. ب)أف، زيادة في  (5)
. أي ل مَّا بالتشديد، وىي قراءة، وَلَما بالتخفيؼ وىي قراءة أخرى (6)
. فمو األجر، فمو األجر مضاعفًا عمى ذلؾ(: ب)في  (7)
 .بغيره(: ب)في  (8)



 

 

(5/1983 )

 

ُقْؿ َياَأْىَؿ اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا }: وىي كممة التوحيد، المشار إلييا بقولو تعالى: (ودعوتنا في اإلسبلـ واحدة)
ـْ َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ المَّوَ  [. 64:آؿ عمراف]{ِإَلى َكِمَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُك

أي ال نطمب منيـ الزيادة عمى ما ىـ عميو مف : (ال نستزيدىـ في اإليماف باهلل والتصديؽ برسولو)
. ذلؾ لتمكنيـ فيو وانقطاعيـ إليو

. في اإلقرار بو والثبات عميو شيئاً : (وال يستزيدوننا)
. بيننا وبينيـ في الديف واإلسبلـ، ال مخالفة بيننا وبينيـ في ذلؾ: (واألمر واحد)
االستثناء ىذا متصؿ، وىو منصوب عمى اإليجاب، أي وكؿ : (إال ما اختمفنا فيو مف دـ عثماف)

. أمورنا مستوية إال ما كاف مف الخبلؼ في قتؿ عثماف
. جمع بريء كنذير ونذراء: المصدر، والُبراء بضـ الباء ىو: الَبراء بفت  الباء ىو: (ونحف منو َبَراءٌ )
أقبموا، وتعالوا اسـ مف أسماء : أي فكاف مف قولنا ليـ وخطابنا إياىـ أف قمنا ليـ: (تعالوا: فقمنا ليـ)

تعاؿ يا زيد، تعالي يا ىند، تعالوا يارجاؿ، تعاليف يانساء بفت  البلـ في ىذا كمو، : األفعاؿ تقوؿ فيو
. ، وأراد أقبموا[28:األحزاب]{َفَتَعاَلْيَف ُأَمتّْْعُكفَّ }: ، وقاؿ{َتَعاَلْوا}: قاؿ اهلل تعالى

. المحوؽ: نصم  بالدواء ما ال يمحؽ اليـو لعظمو وتفاقمو، واإلدراؾ: (ندواي ما ال ُيْدَرُؾ اليـو)
. الحرب: الباء متعمقة بُيْدَرؾ، والنائرة بالنوف ىي: (بإطفاء النائرة)
. عف الفشؿ واالضطراب: (وتسكيف العامة)
. يقوى ويستفحؿ: (حتى يشتد األمر)
 .يكوف مجتمعًا أمره: (ويستجمع)

(5/1984 )

 

نصاؼ الحؽ مف (: عمى وضع الحؽ في مواضعو (1)فنقوى) وأراد أخذ قتمة عثماف بجرميـ، وا 
جيتيـ؛ ألنيـ قد كانوا سألوه ذلؾ، وىو أف يمكّْنيـ مف قتمة عثماف لمقصاص وأخذ الحؽ، فقاؿ ليـ 
ىذه المقالة، وحاصميا ترؾ األمر حتى تقوى قواعده وتشتد أركانو، ويجري الشرع في ذلؾ مجراه، 

. فيذا كاف رأيو في أوؿ أمره
. التعاظـ: أي بالتكبر والتعاظـ عمينا في ذلؾ، ومنو الكبرياء وىو: (بؿ ندوايو بالمكابرة: فقالوا)
مف المصمحة، فكاف مف أمرنا وأمرىـ في الحرب ما كاف، وانتيت  (2)فكرىوا ما أشرنا إلييـ: (فأبوا)

. حالنا وحاليـ إلى ما عرؼ



 

 

. أي مالت: (حتى جنحت الحرب)
أي ثبتت، وذكر ىاتيف الحالتيف لشموليما ليا؛ ألنيا التزاؿ بيف ميبلف عمى قـو وركود : (وركدت)

. الحرب سجاؿ أي يـو لؾ ويـو عميؾ: عمى آخريف، ومنو قوليـ
توقدت وعظمت، وىـ يستعيروف لمحرب صفات النار مف التوقد وااللتياب لعظميا : (ووقدت نيرانيا)

. وصعوبة األمر فييا
. بالحاء الميممة والشيف بثبلث مف أعبلىا أي التيبت غضباً : (وحمشت)
ياىـ) ستنا وا  ضرَّسو الزماف إذا اشتد : عضتنا بأضراسيا، وىو كناية عف اشتدادىا، يقاؿ: (فمما ضرَّ

. عميو
. براثنو، وىي أظفاره، وأراد أنيا أخذت منا ومنيـ: مخالب األسد ىي: (ووضعت مخالبيا فينا وفييـ)
. اإلشارة إلى ما كاف مف الحرب مف التأثير في الفريقيف: (أجابوا عند ذلؾ)
( 3)وىو كؼ الحرب، وتسكيف الدىماء، وحقف األمواؿ عف السحت: (إلى الذي دعوناىـ إليو أوالً )

. وصيانة الدماء، وىو يشير إلى التحكيـ وندبيـ إليو
. مف ذلؾ وأسعدناىـ إليو: (فأجبناىـ إلى ما دعوا)

 __________
. فيقوى(: ب)في  (1)
. إليو(: ب)في  (2)
 .أي االستئصاؿ، مف أسحتو مالو إذا استأصمو (3)

(5/1985 )

 

إليو  (3)منو (2)إلى ذلؾ، عجميف إليو، لكنا أسرع (1)أي كانوا سريعيف: (وسارعناىـ إلى ما طمبوا)
. طمبًا منا لممناصحة في الديف وسعيًا إلى إصبلح األمر في ذلؾ

بما أوضحنا عمييـ مف الحجج في ذلؾ  (4)ظير أنيـ مغموبوف: (حتى استبانت عمييـ الحجة)
. وأفحمناىـ فيو، يشير إلى طمبيـ لدـ عثماف

مف ذلؾ، إذ كاف طمبًا  (5)يعني العذر، وصار كأنو ال عذر ليـ فيما طمبوه: (وانقطعت فييـ المعذرة)
. الوقع لو، وخصامًا ال فائدة ورائو، ولكنو تجني عمى مف ال ذنب لو، ولـو عمى مف ال لـو عميو

َـّ عمى ذلؾ) ، واستمر عميو مع ظيور ما قد ظير لو مف البصيرة في رجوعو (6)يريد المبغي: (فمف ت
. عما كاف عميو مف البغي

. مف أىؿ الشاـ معاوية وأحزابو: (منيـ)
اليبلؾ، وانتقذه وأنقذه : منيا، واليمكة ىي (8)أي نجاه اهلل(: اهلل مف اليمكة (7)فيو الذي انتقذه)



 

 

. (انتقذه): بمعنى واحد، وكبلىما قد روي، وسماعنا فيو
. فبلف لجَّ في العداوة إذا ولع بيا وأكثر مف فعميا: (ومف لجَّ )
. أي أكثر مف مداىا، ولـ يقؼ عمى غاية مف ذلؾ: (وتمادى)
. ارتكس فبلف إذا رجع في أمر قد كاف نجا منو: الراجع في غيو، ومنو قوليـ: (فيو الراكس)

 __________
. مسرعيف(: ب)في  (1)
. أسرعنا: وفي نسخة أخرى( ب)في  (2)
. منيـ: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (3)
. مغمولوف(: ب)في  (4)
. يطمبوف(: ب)في  (5)
. يريد الرجوع عف البغي: ظ: بقولو( ب)، وظنف فوقيا في (ب)و( أ)كذا في  (6)
. أنقذه: في شرح النيج (7)
 (.ب)اهلل، زيادة في  (8)

(5/1986 )

 

الطبع والدنس، : أي غمب اهلل عمى قمبو بالخذالف والفساد، والريف(: عمى قمبو (1)الذي راف اهلل)
. والقساوة (2)وغرضو أف القموب منيـ قد رانت عمييا الذنوب فسودتيا وغمبت عمييا بالتطخية

البمية الدائرة عمييـ، شبيت بالدائرة في الخط : المراد بالدائرة ىي: (وصارت دائرة السوء عمى رأسو)
حاطتيا بيـ مف جميع الجيات والجوانب، كما قاؿ اهلل تعالى ـْ َداِئَرُة }: الستيبلئيا عمييـ وا  َعَمْيِي

. ، وقد حكينا مف أمر التحكيـ في أثناء الخطب المتقدمة ما فيو كفاية[98:التوبة]{السَّْوءِ 
 
( 4)إل ى األسود بف قطبة صاحب حمواف (3[)عميو السبلـ]ومف كتاب لو  (59)
يريد باختبلؼ اليوى ىو أنو تارة يكوف مع ىذا عمى غيره، : (أما بعد، فإف الوالي إذا اختمؼ ىواه)

وتارة يكوف مع ذاؾ عمى مف سواه، مف غير التفات إلى النصفة، وال مواظبة عمى تحري المعدلة بيف 
. الخمؽ، ومراعاة اإلنصاؼ بينيـ، فمف فعؿ ىذا في رعيتو ومف تحت يده

ألف العدؿ ىو مخالؼ لميوى ومضاد لو، فإذا كانت عمدتو اليوى منعو : (منعو ذلؾ كثيرًا مف العدؿ)
. ذلؾ عف العدؿ في كؿ أحوالو لما ذكرناه

مف غير حيؼ وال ميؿ اتباعًا لميوى؛ ألف اهلل جعميـ : (فميكف أمر الناس عندؾ في الحؽ سواء)
. باإلضافة إلى الحؽ عمى سواء، وال تفضيؿ ألحد عمى أحد فيو



 

 

يعني أف الجور ال يقـو مقاـ العدؿ في شيء مف أحكامو؛ : (فإنو ليس في الجور عوض عف العدؿ)
. ألف عوض الشيء يكوف سادًَّا مسدَّه، وقائمًا مقامو، والجور اليسدُّ مسدَّ العدؿ

 __________
. إلخ...الذي قد راف اهلل(: ب)في  (1)
. أي التغطية (2)
. زيادة في شرح النيج (3)
 .صاحب جند حمواف: في شرح النيج (4)

(5/1987 )

 

عميو مف جية نفسؾ، ىذا عمى أف تنكر  (1)مف غيرؾ وتكوف راّدًا لو: (فاجتنب ما ُتْنكر أمثالو)
مبني لما سمي فاعمو، فأما عمى مف رواه مبنيًا لما لـ يسـ فاعمو، فالغرض فيو فاجتنب ما تنكر مف 

. غيرؾ أمثالو
االمتياف وخبلؼ : التبذؿ بالذاؿ بنقطة مف أعبلىا ىو(: اهلل عميؾ (2)وابتذؿ نفسؾ فيما فرض)

التصوف، وأراد امتيف نفسؾ واستخدميا في أداء ما فرض اهلل عميؾ مف فروضو وأداء واجباتو 
. امتياف مف يكوف راجيًا لمثواب: (راجيًا ثوابو)
. أف يمحقؾ ويتصؿ بؾ: (ومتخوفًا مف عقابو)
. أي فتف ومحف وشرور: (واعمـ أف الدنيا دار بمية)
يعني أنو لـ يفرغ ساعة (: ساعة إال كانت فرغتو عميو حسرة يـو القيامة (3)لـ يفرغ صاحبيا فييا)

عف اكتساب األعماؿ الصالحة إال ندـ عمييا ال محالة، حيث لـ يكف اغتنميا، وفعؿ فييا أفعاؿ 
. الخير

نو لف يغنيؾ عف الحؽ شيء) يعني أف عممؾ عمى الحؽ واشتغالؾ بالحؽ ال يقـو مقامو (: أبداً  (4)وا 
(. 5)شيء، وال يعتاض عنو شيء

( 7)عف كؿ ما ييمؾ الديف، ويوقع النفس في غضب اهلل تعالى(: نفسؾ (6)ومف الحؽ حفظؾ)
. وسخطو وعذابو

. األجر عمى العدؿ مف جية اهلل تعالى: االحتساب ىو: (واالحتساب عمى الرعية بجيدؾ)
 __________

(. ب)لو، سقط مف  (1)
. افترض: في شرح النيج (2)
. إلخ...لـ يفرغ صاحبيا فييا قط ساعة : منيا، وفي شرح النيج(: ب)في  (3)



 

 

(. ىامش في ب)غنآء : في نسخة (4)
. وال تعتاض عنو بشيء(: ب)في  (5)
. ومف الحؽ عميؾ حفظ نفسؾ: ، وفي شرح النيج(ب)حفظ، ذكره في ىامش : في نسخة (6)
 (.أ)تعالى، سقط مف  (7)

(5/1988 )

 

يريد أف الذي يصؿ إليؾ مف الثواب : (فإف الذي يصؿ إليؾ مف ذلؾ أفضؿ مف الذي يصؿ بؾ)
نفسؾ، وجزاء عمى عدلؾ في الرعية أفضؿ ال محالة مما يصؿ بسبب عدلؾ إلى  (1)بسبب حفظؾ

األمف والرفاىية وطيب العيش وقرار النفوس؛ ألف ذلؾ منقطع حقير باإلضافة إلى  (2)الرعية مف
. اهلل وثوابو (3)أجر

 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى العماؿ الذيف يطأ عمميـ الجيش  (60)
يخاطب بذلؾ أىؿ والياتو، والذيف : (مف عبد اهلل عمي أمير المؤمنيف إلى مف مرَّ بو الجيش)

. يتصرفوف عف أمره
كما  (5)يأخذونو ممف وجب عميو، واألرض الخراجية ىي سواد العراؽ (4)الذيف: (مف جباة الخراج)

. ذكرناه مف قبؿ
ثبلثة آالؼ ذراع وستمائة ذراع، ويؤخذ : ويحكى أنيا اثناف وثبلثوف ألؼ ألؼ جريب، والجريب

جريب  (7)درىماف، ومف كؿ جريب حنطة أربعة دراىـ، ومف كؿ (6)الخراج مف كؿ جريب شعير
القصب ستة دراىـ، ومف كؿ جريب نخؿ عشرة دراىـ، ومف كؿ جريب كـر ثمانية دراىـ، ومف كؿ 

. جريب زيتوف اثني عشر درىماً 
 __________

. حفظ(: ب)في  (1)
. في(: ب)في  (2)
. جزاء(: ب)في  (3)
. الذي(: ب)في  (4)
وقاؿ الغزالي في :  ما لفظو2/294قاؿ اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ  (5)

ومذىب الشافعي وطوائؼ العمماء أف رض : ما لفظو (فضائؿ المستظيرية وفضائ  الباطنية)كتاب 
نما وقفيا عمى : العراؽ وقؼ مف ُعبَّاداف إلى الموصؿ طواًل، ومف القادسية إلى حمواف عرضًا، وا 

. انتيى. المسمميف عمر بف الخطاب ليكوف خراجيا منصبًا إلى بيت الماؿ ومصال  المسمميف



 

 

. شعيراً (: أ)في  (6)
 (.ب)كؿ، زيادة في  (7)

(5/1989 )

 

ويحكى أف عمر رضي اهلل عنو جبا األرض الخراجية في أيامو مائة ألؼ ألؼ درىـ وسبعة وثبلثيف 
، فميذا كاف حجة (1)ألؼ ألؼ درىـ، وال ُيغيَّر عما فعمو عمر فييا إلجماع الصحابة عمى فعمو

. واجبة القبوؿ
 __________

 في ذكر الخراج وكيفية 294-2/293قاؿ اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ  (1)
جماع : ... وضعو ما لفظو وكما فعمو الصحابة كما روي أف الصحابة وضعوا الخراج باتفاؽ منيـ وا 

أقسـ األرض بيننا، فاستشار عميِّاعميو : متظاىر، ولذلؾ أف عمر لما افتت  ببلد العجـ قاؿ لو الناس
إف جرت فييا المواريث ثـ حدث ): السبلـ وسواه مف الصحابة بحضر منيـ فقاؿ عمي عميو السبلـ

ظممنا، ولكف افرض خراجًا واجعؿ بيت ماؿ، وافرض ليـ عطاء : شيء فأخذت مف أيدييـ قالوا
ففرض عمر عمى كؿ جريب بمغو الماء عمؿ أو لـ يعمؿ درىمًا وقفيزًا مما يسمى اآلف  (يغنييـ

حجاجيًا حنطة، وعمى كؿ جريب مف الكـر عشرة دراىـ وعشرة مخاتـ حنطة، وعمى كؿ جريب مف 
القصابية خمسة دراىـ وخمسة مخاتـ حنطة، وعمى كؿ جريب أرض تصم  لمزرع درىمًا ومختومًا 
. زرعت أـ لـ تزرع، والمختـو يومئذ صاع، وكاف ىذا باتفاؽ منيـ مف غير نكير أحد فصار إجماعاً 

ثـ ساؽ روايتيف األولى مف مجموع اإلماـ زيد بف عمي عميو السبلـ تحكي كيفية _… _ .انتيى
وضع أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ لؤلرض الخراجية، والثانية عف اإلماـ اليادي 

تحكي أمر أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ لعاممو في كيفية وضع األرض الخراجية، وكبلىما 
ثـ قاؿ _… _ .(انظرىما في المصدر المذكور). تختمفاف في الكمية المقدرة لكؿ جريب مف أي نوع

دؿ جميع ما : قمت وباهلل التوفيؽ: اإلماـ القاسـ بف محمد بعد سياؽ الروايتيف المشار إلييما ما لفظو
 .انتيى. تقدـ عمى أف التصرؼ في األرض المستفتحة إلى اإلماـ

(5/1990 )

 

. جبات الصدقات، وما يأخذه اإلماـ، ويتصرؼ فيو: (وعماؿ الببلد)
(. 1)لمغزو والجياد في سبيؿ اهلل تعالى: (أما بعد، فإني قد سيَّرت جنوداً )



 

 

. مجاوزة لكـ(: (2)وىي مارَّة بكـ إف شاء اهلل تعالى)
مف أنفسيـ إلى سائر مف يمروف بو مف سائر : (وقد أوصيتيـ بما يجب هلل عمييـ مف كؼ األذى)

. عمييـ (3)الضعفاء والمساكيف، ومف ال قدرة لو
. الشر: بشيف منقوطة مف أعبلىا وذاؿ بنقطة مف أعبلىا أيضًا وىو: (وصرؼ الشذى)

: قاؿ ابف دريد
لدف إذا لوينت سيؿ معطفي 

 
ألوي إذا خوشنت مرىوب الشذى 

 
لى ذمتكـ) برئ مف الشيء إذا خمى عنو، وأراد أني بريء مف اإلثـ إلى اهلل : (وأنا أبرأ إلى اهلل وا 

ليكـ . وا 
ـْ َمَعرٌَّة ِبَغْيِر ِعْمـٍ }: المساءة، قاؿ اهلل تعالى: المعرة: (مف معرة الجيش) ـْ ِمْنُي ، [25:الفت ]{َفُتِصيَبُك

. وأراد ضرىـ ومساءتيـ
والمعنى في ىذا أني أبرأ إلى اهلل (: ال يجد عنيا مذىبًا إلى ِشَبِعوِ  (4)إال مف جوعة المضطر الذي)

مف مضرة أو مساءة تمحقكـ مف جية الجيش وسببو، إال مف جوعة يضطر إلييا وال يجد إلى سدّْ 
جوعتو طريقًا، وفي كبلمو ىذا داللة عمى أنو إذا بمغ إلى ىذه الحالة جاز لو تناوؿ ما يسدُّ بو رمقو 

. وينيض بو حالو
: اجعموه نكااًل وعبرة مف ىَـّ منيـ بأخذ الماؿ ظممًا، وأزيموىـ: (فنكّْموا مف تناوؿ منيـ ظمماً )
. عما يظمموف بو الخمؽ ويأخذونو غصباً : (عف ظمميـ)
(. 5)اقبضوىا عف أف يصموا إلييـ شرًا وزمُّوىا: (وكفوا أيدي سفيائكـ)

 __________
(. ب)تعالى، زيادة في  (1)
(. ب)تعالى، زيادة في  (2)
. ليـ(: ب)في  (3)
. التي، والكممة سقطت مف شرح النيج(: ب)في  (4)
 .بشر أو زموىا(: ب)في  (5)

(5/1991 )

 



 

 

المنافاة، وىو أف تريد فعبًل ويريد غيرؾ أف يفعؿ ما يناقضو ويخالفو، : المضادة: (عف مضادتيـ)
. فيكوف فعمو ىذا مضادة

ذا فعموا ما ذكرنا في االستثناء مف سدىـ الجوعة: (والتعرض ليـ فيما استثنيناه) عمى  (1)يعني وا 
. جية االضطرار، فبل يعترضوف في ذلؾ

. ىو بيف أظيرىـ وبيف ظيرانييـ إذا كاف حاصبًل بينيـ ومعيـ: يقاؿ: (وأنا بيف أظير الجيش)
. اسـ لما يأخذه الظالـ منؾ: والمظممة (2)الظبلمة والظميمة: (فارفعوا إليَّ مظالمكـ)
. فبلف تعروه الضيوؼ أي تغشاه: أي وما غشيكـ مف ذلؾ، يقاؿ: (وما عراكـ)
. غمبو األمر إذا قيره وال يستطيع دفعو: (مما يغمبكـ مف أمرىـ)
. إزالتو عنكـ(: دفعو (3)وال تستطيعوف)
. بمعونة اهلل وعنايتي: (إال باهلل وبي)
عانتو لي في ذلؾ: (أغيّْره بمعونة اهلل) . باإلزالة واإلماطة بمطؼ اهلل وا 
رادتو ومعونتو  (5)يعني أف ذلؾ كمو موقوؼ عمى مشيئة اهلل تعالى(: (4)إف شاء اهلل تعالى) وا 

. ولطفو
 __________

. الجوع(: ب)في  (1)
. والظممة(: ب)في  (2)
(. ب)وال تطيقوف، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
(. ب)تعالى، زيادة في  (4)
رادتو (: أ)في  (5)  .إلخ...عمى مشيئتو وا 

(5/1992 )

 

( 2)وىو عاممو عمى ىيت (1)ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى كميؿ بف زياد (61)
مف ىذه الواليات، واستؤمف عميو مف ىذه األمانات مف الرعاية : (أما بعد؛ فإف تضييع المرء ما ولّْي)

. لمنفوس واألمواؿ
. وتعاطيو المشقة في رعاية ما قد كفى مف ذلؾ: (وتكمفو لما كفي)
. غير منتظر: (لعجز حاضر)
. أي ميمؾ: (ورأي متبر)
ف تعاطيؾ الغارة عمى أىؿ قرقيسيا) فبلف يتعاطى الشجاعة أي يأخذىا مف جية نفسو، وليس (: (3)وا 

. أىبًل ليا، وأراد ىا ىنا أنو تعاطاىا ولـ يكف رأيًا صواباً 



 

 

. المراقب التي ُيَخاُؼ منيا دخوؿ العدو، وىي التي تكوف في مفات  الطرقات: (وتعطيمؾ مسالحؾ)
. إصبلحيا والنظر في أمرىا: (الت ي وليناؾ)
. عف العدو بعدؾ: (ليس ليا مف يمنعيا)
. إذا قصدىا وىَـّ بيا بعد صدورؾ عنيا(: الجيش عنيا (4)وال يرد)
. ذىبوا شعاعًا أي متفرقيف في الببلد: أي متفرؽ، يقاؿ: (لرأي شعاع)
. بعد انتقالؾ عف مواضعؾ، وبعدؾ عف والياتؾ لمغزو في غيرىا: (فقد صرت)

 __________
 أحد ، ى82ىو كميؿ بف زياد بف نييؾ بف الييثـ النخعي الصيباني الكوفي، المتوفى سنة (1)

أصحاب أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، وأحد العّباد والزىاد، شيد مع اإلماـ عمي صفيف، وكاف 
شريفًا مطاعًا في قومو، وقتمو الحجاج، روى عف أمير المؤمنيف، وابف مسعود، وعثماف، وعمر، وأبي 
ىريرة، وعنو عبد الرحمف بف جندب الفزاري، وأبو إسحاؽ السبيعي، واألعمش وغيرىـ، وىو مف ثقات 

(. 698) ترجمة رقـ 353انظر معجـ رجاؿ االعتبار ص). محدثي الشيعة
. بمدة بالعراؽ: ىيت (2)
. قرية عمى الفرات: قرقيسا، وقرقيسيا(: أ)في  (3)
 .فبل يرد(: ب)في  (4)

(5/1993 )

 

الذي يعبر عميو، : الجسر بفت  الفاء وكسرىا ىو: (جسرًا لمف أراد الغارة مف أعدائؾ عمى أوليائؾ)
طريقًا لممضي والعبور إلى  (1)وأراد أنؾ لما أخميت مواضعؾ صرت كاآللة، وكالجسر الذي يكوف

. قضاء الحوائج ألعدائؾ عمى مف يكوف مف خاصتؾ وأوليائؾ
الكتفيف، وىو الكاىؿ أيضًا، وىو كناية ىا  (2)مجتمع: الَمْنِكب مف اإلنساف ىو: (غير شديد َالمْنِكب)

. ىنا عف ضعؼ األمر وىوف الحالة
. الخوؼ: (3)أي وال يياب جانبؾ، والييبة: (وال مييب الجانب)
. المكاف الذي يخاؼ مف جيتو العدو: الُثْغر: (وال ساد ُثْغَرة)
زالة حدتو: الشوكة: (وال كاسر لعدو شوكة) . الحد، وغرضو أنو غير مجتيد في نكاية عدو وا 
. بإصبلح أحواليـ، وذبَّ العدو عف حوزتيـ: (وال مغٍف عف أىؿ مصره)
حالو، وظاىر كبلمو ىا ىنا  (4)وال كاؼٍّ عف أميره فيما والَّه أمره، وال مصم : (وال مجٍز عف أميره)

إنكار لو عمى تخميتو لممصر وأعمالو المقصودة بالوالية والحفظ، وأنو ال ينبغي فعؿ ذلؾ وأمثالو إال 
. بإذف مف جية إمامو، فميذا أنكر عميو صنعو في ذلؾ



 

 

 
لما والَّه إمارتيا [ رحمو اهلل ](5)ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى أىؿ مصر مع مالؾ األشتر (62)
ما بيف أيدييـ (: نذيرًا لمعالميف (7[)صمى اهلل عميو وآلو ]بعث محمدًا  (6)أما بعد، فإف اهلل سبحانو)

ـْ َفَأنِذْر }: مف العقاب العظيـ واأللـ البالغ الشديد، كما قاؿ تعالى [. 2:المدثر]{ُق
 __________

. التي تكوف(: أ)في  (1)
. مجمع(: ب)في  (2)
. ىو الصحي ( أ)الخوؼ، وما في : والجانب(: ب)في  (3)
. وال يصم (: ب)في  (4)
. مالؾ بف األشتر، وما بيف المعقوفيف زيادة في شرح النيج(: ب)في  (5)
. ، وشرح النيج(ب)سبحانو، زيادة في  (6)
 .زيادة في شرح النيج (7)

(5/1994 )

 

بيمزتيف فاستثقؿ اجتماعيما فقمبت األولى ىاء  (1)المييمف أصمو مأ أمف: (ومييمنًا عمى المرسميف)
أرقت الماء ىرقت الماء، ولينوا الثانية ثـ قمبوىا ياًء فصار مييمف أي شاىدًا ورقيبًا : كما في نحو

. عمييـ
. إلى اهلل بعد إببلغ الرسالة وتأدية األمانة(: (2)[صمى اهلل عميو وآلو]فمما مضى )
. يعني الوالية في األمة والقياـ بأمرىـ بعده: (تنازع المسمموف األمر بعده)
. القمب: الُروع بالضـ ىو: (فواهلل ما كاف يمقى في ُرْوِعي)
. وال يعرض بخاطري(: (3)وال يخطر ببالي)
. أي تزيمو وتعدّْيو(: (4)أف العرب تزعج ىذا األمر)
. أقاربو وأىمو: (عف أىؿ بيتو)
. العطية: أي يعطونو سواي، والمنحة(: (5)وال أنيـ يمنحونو غيري)
: ومصداؽ ما قالو عميو السبلـ أمراف: (مف بعده)

حراز مرتبتو مف غيرىـ مف األجانب،  (6)فؤلف أقارب الرجؿ وأىؿ بيتو: أما أوالً  أحؽ برئاستو، وا 
. وىذا ظاىر في عرؼ الخمؽ ال ينكره أحد

ما : فبما كاف قد عمـ مف األخبار بما يقضي لو بالوالية واإلمامة ويصرّْح بذلؾ، فميذا قاؿ: وأما ثانياً 
. القرائف وتشيد بو األحواؿ (8)ما فعموه مف ذلؾ لما تقضي بو (7)كاف يخطر لو بباؿ



 

 

جماعيـ: (فما راعن ي إال انثياؿ الناس) . أي فما ىالني مف ذلؾ إال انصباب الناس وا 
. يعني أبا بكر: (عمى فبلف)
. يعقدوف لو الخبلفة: (يبايعونو)

 __________
. مؤأمف: 1600في القاموس المحيط ص (1)
. زيادة في شرح النيج (2)
(. ىامش في ب)عمى بالي : في نسخة (3)
. إلخ...أف العرب تزعج ىذا األمر مف بعده صمى اهلل عميو وآلو : في شرح النيج (4)
. وال أنيـ ُمَنحُّوه عني: أف، وفي شرح النيج(: ب)في  (5)
. ممتو(: ب)في  (6)
. ببالي(: أ)في  (7)
 (.ب)بو، سقط مف  (8)

(5/1995 )

 

عف البيعة لو، وقد مرَّ ذكر الخبلؼ في المدة التي تأخر عف البيعة فييا فبل وجو : (فأمسكت يدي)
. لتكريره، وىذا كمو يشير بو إلى ما كاف مف أمر السقيفة، وما وقع فييا مف الخبط والخبلؼ

. ، وىـ بنو حنيفة رىط مسيممة(1)يعني أىؿ الردة: (حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عف اإلسبلـ)
. إلى تغييره وزوالو: (يدعوف إلى محؽ ديف محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ)
. أقـو معو، وأشد أركانو، وأقوي أنصاره مف أىمو: (فخشيت أني إف لـ أنصر اإلسبلـ وأىمو)
. نقص ينقصو: (أف أرى فيو ثمماً )
. في أركانو وقواعده وأساساتو: (أوىدماً )
. يدي (3)مف بطبلنيا عني وفواتيا عف(: عميَّ أعظـ مف فوت واليتكـ (2)تكوف المصيبة)
. ثـ تزوؿ بالموت، وتنقطع آثارىا وتمحى رسوميا: (الت ي ىي متاع أياـ قبلئؿ)
ما يكوف في : مف األمكنة التي يكوف فييا، والسراب ىو: (يزوؿ منيا ما كاف، كما يزوؿ السراب)

األمكنة الخالية المتسعة، شيء يشبو الماء، وعف قريب يبطؿ كأنو ما كاف، فميذا شبو زواؿ الوالية 
. بو
. أي يزوؿ ويتفرؽ(: كما ينقشع السحاب (4)وينقشع)

 __________
 وغيرىا، 52-41ص (2)عف الردة وفرؽ المرتديف وأحكاميـ انظر المجموع المنصوري رقـ  (1)



 

 

وذلؾ في الرسالة اليادية باألدلة البادية في تبييف أحكاـ أىؿ الردة لئلماـ المنصور باهلل عبد اهلل بف 
. حمزة بف سميماف عميو السبلـ

. إلخ...تكوف المصيبة بو عميَّ : وفي شرح النيج( ب)في  (2)
. مف(: ب)في  (3)
 .وكما يتقشع السحاب: أو ينقشع، و في شرح النيج(: ب)في  (4)

(5/1996 )

 

مضى في حاجتو إذا قصدىا غير ممتفت عمى غيرىا، وأراد أنو (: في تمؾ األحداث (1)فمضيت)
سار مع أبي بكر إلى قتاليـ، وكاف مف جممة الناصريف لمديف في قتاليـ، فقطع اهلل دابرىـ، 

(. 2)واستأصؿ شأفتيـ
. أي بعد وذىب عف مستقره وموضعو: (حتى زاح الباطؿ)
. أي اضمحؿ وزاؿ وتبلشى أمره: (َوَزَىؽَ )
. سكف واستقر: (واطمأف الديف)
، مف قوليـ: (وتنينو) . نينيتو فتنينو أي كففتو فكؼَّ : أي كؼَّ

: ثـ إنو التفت إلى ذكر أىؿ الشاـ بقولو
. منفردًا ال أحد معي: (إني واهلل لو لقيتيـ واحداً )
. أي ممؤىا فوؽ ظيرىا(: (3)وىـ طبلع األرض)
. ما وجدت في نفسي خيفة وال وحشة مف القتؿ ومف لقائيـ(: (4)ما باليت وال استوحشت)
ني مف ضبلليـ الذي ىـ فيو) . ميميـ عف الحؽ الذي ىـ متمبسوف بو وساكتوف عميو: (وا 
. والنور الواض  والبصيرة النافذة: (واليدى الذي أنا عميو)
. ال أشؾ فييا وال أستريب مف أجميا: (لعمى بصيرة مف نفسي)
. قطع فيما أنا عميو: (ويقيف مف ربي)
ني إلى لقاء اهلل لمشتاؽ) . فميذا لـ أباؿ بالقتؿ وال ألتفت عميو: (وا 
. لما أعد ألوليائو مف كرامتو وجزيؿ عطائو: (ولحسف ثوابو لمنتظر راجٍ )
: ليحزنني (5)الحزف، وأراد إنو: األسى ىو: (ولكن ي آسى)
. خبلؼ ذوي األحبلـ منيا: (أف يمي ىذه األمة سفياؤىا)
. الخارجيف عف الديف والمائميف عف طريقو، يشير بذلؾ إلى معاوية وبني أمية: (وفجارىا)
صار الفيء دولة بينيـ أي يتداولونو مرة ليذا : الُدولة بالضـ في الماؿ، يقاؿ: (فيتخذوا ماؿ اهلل ُدوالً )

(. 6)ومرة لذاؾ



 

 

 __________
. فنيضت: في شرح النيج (1)
. 154-17/153انظر شرح ابف أبي الحديد  (2)
. وىـ طبلع األرض كميا: في شرح النيج (3)
. وشرح النيج( ب)وال استوحشت، زيادة في : قولو (4)
(. ب)أنو، سقط مف  (5)
 .لذلؾ(: ب)في  (6)

(5/1997 )

 

فيتخذوا منصوب بإضمار أف أي فأف يتخذوا إذ لـ يسبؽ قبمو ما يكوف موجبًا لنصبو مف : وقولو
. كاف نصبو بإضمارىا، وربما جرى كثيراً  (2)، وليذا(1)األمورالثمانية

. أي خدمًا، وكبلمو ىذا يشير بو إلى حديث أبي ذر رضي اهلل عنو: (وعباده خوالً )
ويحكى أف عثماف أمر معاوية بإشخاص أبي ذر مف الشاـ عمى أغمظ المراكب وأوعرىا، فحممو 

معاوية عمى جمؿ بغير وطأ، وبعث معو دليبًل عنيفًا يعنؼ بو في السير، فمما قدـ المدينة دخؿ عمى 
. ال أنعـ اهلل بؾ عينًا ياجنيدب: عثماف فقاؿ لو

 __________
األمور الثمانية التي أشار إلييا المؤلؼ عميو السبلـ والتي تسبؽ فاء السببية الداخمة عمى الفعؿ  (1)

… _ :المضارع فيكوف منصوبًا وجوبًا بإضمار أف بعد الفاء، ىي األمور الدالة عمى طمب وتشمؿ
: النيي مثؿ- 3_… _ أطع اهلل فيدخَمؾ الجنة: األمر مثؿ- 2ما تأتيني فأكرَمؾ : النفي، مثؿ- 1_

االستفياـ، - 5_… _ .الميـ، تب عميَّ فأتوبَ : الدعاء، مثؿ- 4. ال تيمؿ مذاكرة دروسؾ فترسبَ 
ىبل : التحضيض، مثؿ- 7_… _ .أال تأتينا فتحدثَنا: العرض، مثؿ- 6متى تسير فأرافَقؾ؟ : مثؿ

يا ليتني كنت معيـ فأفوَز فوزًا }: التمني، كقوؿ اهلل تعالى- 8_… _ .اتقيت اهلل تعالى فيغفَر لؾ
: وقد جمعيا بعضيـ في بيت مف الشعر فقاؿ_… _ .{عظيماً 

مر، وادُع، وأنَو، وسْؿ، واعرض، لحضيـ 
 

تمف، وأرج، كذاؾ النفي قد كمبل 
 
 .فميذا(: ب)في  (2)



 

 

(5/1998 )

 

إذا بمغ بنو العاص ثبلثيف )): لقد سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يقوؿ: فقاؿ لو أبو ذر
(. 1()(رجبًل اتخذوا ماؿ اهلل دواًل، وعبيده خواًل، وديف اهلل دخبًل، ثـ يري  اهلل العباد منيـ

أسمعتـ ىذا الحديث مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو؟ : فقاؿ عثماف لمف بحضرتو
. ما سمعناه: فقالوا

اقصص حديثؾ في : ادعوا عمي بف أبي طالب، فدعي، فمما جمس قاؿ عثماف ألبي ذر: فقاؿ عثماف
. بني العاص

. فأعاد أبو ذر الحديث
يا أبا الحسف، ىؿ سمعت ىذا مف رسوؿ اهلل؟ : فقاؿ عثماف

. (لـ أسمعو، ولكف قد صدؽ أبو ذر): فقاؿ أمير المؤمنيف
وبماذا صدقتو؟ : فقاؿ عثماف

 __________
، 3/56، ورواه ابف أبي الحديد في شرح النيج159انظر تنبيو الغافميف لمحاكـ الجشمي ص (1)
إلخ ، وىو في موسوعة أطراؼ ((...إذا بمغ بنو أبي العاص )): ، والمفظ في أولو فيو8/258

وعزاه  ((إذا بمغ بنو أبي العاص ثبلثيف رجبًل اتخذوا ماؿ اهلل)):  بمفظ1/273الحديث النبوي الشريؼ 
، 6/507، ودالئؿ النبوة لمبييقي 5/241، ومجمع الزوائد لمييثمي 3/80إلى مسند أحمد بف حنبؿ 

وعزاه إلى المستدرؾ لمحاكـ النيسابوري  ((إذا بمغ بنو أبي العاص ثبلثيف كاف ديف اهلل دخبلً )): وبمفظ
، وكنز العماؿ برقـ 5/241، ومجمع الزوائد(4531)، والمطالب العالية البف حجر 4/480،479
(30846) ،(31055) ،(31056) ،(31057.) 

(5/1999 )

 

ما أظمت الخضراء، وال أقمت الغبراء عمى ذي ليجة أصدؽ )): لحديث الرسوؿ عميو السبلـ فيو: فقاؿ
(. 1()(مف أبي ذر

(. 2)صدؽ أبو ذر: فقاؿ جميع مف حضر مف الصحابة
. أي عدوًا يحاربونو: (والصالحيف حرباً )
. التَجمُّع: يجتمعوف إلييـ، والتحزُّبُ  (3)الجماعة، وأراد: الحزب: (والفاسقيف حزباً )

 __________



 

 

، ورواه اإلماـ القاسـ بف محمدعميو السبلـ 8/259، 3/56رواه ابف أبي الحديد في شرح النيج  (1)
 وعزاه إلى الكامؿ المنير، والترمذي عف عمرو بف العاص مع اختبلؼ 54-1/53في االعتصاـ 

أخرجو : يسير في بعض لفظو، وعزاه أيضًا إلى الجامع الصغير لمسيوطي عف ابف عمر، وقاؿ
أحمد، والترمذي، وابف ماجة، والحاكـ، وعزاه أيضًا إلى شواىد التنزيؿ لمحاكـ الحسكاني عف أبي ذر، 

.  إلى مصادر كثيرة انظرىا ىناؾ41-9/40وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
-6/258، 56-3/55، وانظر شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد -خ-أعبلـ نيج الببلغة  (2)

259 .
 .أراد بغير الواو(: ب)في  (3)

(5/2000 )

 

يريد المغيرة بف شعبة فإنو شرب الخمر في عيد عمر، وكاف (: شرب فيكـ الحراـ (1)فإف فييـ مف)
، (2)واليًا مف ِقَبِمو فصمى بالناس سكراف، وزاد في الركعات وقآء الخمر، فشيدوا عميو وضرب الحد

ىو الوليد بف عقبة بف أبي معيط، كاف واليًا عمى الكوفة مف ِقَبِؿ عثماف، فخرج إلى صبلة : وقيؿ
بف غيبلف  (3)ىؿ أزيدكـ؟ فقاؿ غيبلف: الفجر وىو سكراف فصبلىا أربعًا، ثـ أقبؿ عمى الناس، وقاؿ

إذ يؤمر - يعني عثماف- ال بارؾ اهلل لؾ أي شيء تزيد، ما نرى ىذا إال مف أمير المؤمنيف : الثقفي
عمينا مثؿ ىذا المفسد، وأنيي ذلؾ إلى عثماف فعزلو، وأراد الناس أف يقيموا الحد عمى الوليد، وكاف 

(. 4)عثماف ال يأذف، فبعث عمي الحسف عمييما السبلـ حتى دخؿ المجمس وأقاـ الحد عميو
. يشير إلى المغيرة بف شعبة أو الوليد كما ذكرناه مف قبؿ: (وجمد حدًا في اإلسبلـ)

فأما المغيرة بف شعبة فقد كاف شيد عميو بالزنا في أياـ عمر، فمـ يزؿ يتمطؼ بالشيود، ويحتاؿ في 
إسقاط حد المحصف عنو حتى سقط، وقد كانت الشيادة كاممة، لوال ما كاف مف تردد أبي ُبْكرة في 

(. 5)ذلؾ
 __________

. إلخ...فإف منيـ الذي : الذي، وفي شرح النيج(: ب)في  (1)
-. خ-أعبلـ نيج الببلغة  (2)
(. ىامش في ب)عبيداف بف غيبلف : في نسخة (3)
، وعف أخبار الوليد بف 20-3/17وشرح النيج البف أبي الحديد - خ-انظر أعبلـ نيج الببلغة  (4)

. 245-17/227عقبة وصبلتو بالناس وىو سكراف وغير ذلؾ انظر المرجع المذكور
 . وما بعدىا12/229انظر المصدر المذكور  (5)



 

 

(5/2001 )

 

ف منيـ لمف) يشير بذلؾ إلى عمرو بف (: لـ يسمـ حتى رضخت لو عمى اإلسبلـ الرضائخ (1)وا 
. شيء قميؿ يرمى بو عمى جية الرشوة ألمر ُيْدَخُؿ فيو: ، والرضيخة(2)العاص إذ كاف مف المؤلفة

. يشير إلى ما كاف مف بني أمية مف األحداث العظيمة في الديف: (فموال ذلؾ)
. تجميعكـ لمحرب: (ما أكثرت تأليبكـ)
. أي لومكـ عمى ترؾ الجياد: (وتأنيبكـ)
(: 3)الحث والزجر، قاؿ اهلل تعالى: وضمكـ وحثكـ عمى القتاؿ، والتحريض: (وجمعكـ وتحريضكـ)
[. 65:األنفاؿ]{َياَأيَُّيا النَِّبيُّ َحرِّْض اْلُمْؤِمِنيَف َعَمى اْلِقَتاؿِ }
ىمالكـ(: إذ أبيتـ (4)وترككـ) . إذ كرىتـ ما أدعوكـ إليو (5)وا 
. ضعفتـ عف مبلقاة عدوكـ: (وونيتـ)
. يريد أقاصي الببلد: (أال تروف إلى أطرافكـ)
. باالستيبلء عمييا(: (6)قد أخذت)
لى أمصاركـ قد فتحت) . استفتحيا اعداؤكـ وأخذوىا قيرًا عميكـ مف غير مباالة: (وا 
لى ممالككـ ُتْزَوى) . أي ُتجمع وُتقبض: األمواؿ والنفائس، ُتزوى: الممالؾ ىي: (وا 

 __________
. مف: وشرح النيج( ب)في  (1)
معاوية بف أبي سفياف وأخوه يزيد، وأبوىما أبو سفياف، وحكيـ بف : ومف المؤلفة قموبيـ أيضاً  (2)

حزاـ، وسييؿ بف عمرو، والحارث بف ىشاـ بف المغيرة، وحويطب بف عبد العزى، واألخنس بف 
شريؽ، وصفواف بف أمية، وعمير بف وىب الجمحي، وعيينة بف حصف، واألقرع بف حابس، وعباس 
بف مرداس وغيرىـ، وكاف إسبلـ ىؤالء لمطمع واألغراض الدنيوية، ولـ يكف عف أصؿ وال عف يقيف 

(. 17/226انظر المرجع المذكور ). وعمـ
(. ب)تعالى، زيادة في  (3)
. ولتركتكـ: وشرح النيج( ب)في  (4)
. وأىممتكـ(: ب)في  (5)
 .انتقصت: في شرح النيج (6)

(5/2002 )

 



 

 

لى ببلدكـ تغزى) تقصد بالغزو وتشفُّ الغارات عمييا مف األمكنة المختمفة، واألقطار المتباعدة، : (وا 
. اليخافوف منكـ خوفاً 

الخروج مف المساكف واألوطاف لغرض مف األغراض، : والنفر: (انفروا رحمكـ اهلل إلى قتاؿ عدوكـ)
[. 41:التوبة]{انِفُروا ِخَفافًا َوِثَقاالً }: كما قاؿ تعالى

ـْ ِإَلى }: كنى بيذا عف القعود عف الجياد والتبطئ عنو، كما قاؿ تعالى: (وال تثَّاقموا إلى األرض) اثَّاَقْمُت
[. 38:التوبة]{اأَلْرضِ 

وأراد أنكـ إذا تثاقمتـ عف الجياد نفرتـ بعد ذلؾ بالذؿ والمشقة، : (فتنفروا)يروى : (فتنفروا بالخسؼ)
وا): ويروى . مف اإلقرار أي فتقبموا الخسؼ؛ ألف مف أقرَّ بالشيء فقد َقِبَموُ : (فتقرُّ

. باء بكذا إذا كاف مستحقًا لو: أي تستحقوه، مف قوليـ: (وتبوؤوا بالذؿ)
. فبلف خسيس إذا كاف دنياً  (1)فعؿ: أي األنقص الدني، يقاؿ: (ويكوف نصيبكـ األخس)
ليا  (3)السير، وأراد ىاىنا أف مف كاف مداريًا لمحروب مداوساً : األرؽ(: أخا الحرب اأَلِرؽُ  (2)إف)

. فإنو اليناـ ويسير عند مبلقاتيا
ـْ عنو) ف ضعفتـ وجبنتـ عف مبلقاة أعدائكـ، فميسوا بالموىنيف لؤلمور : (ومف ناـ لـ ُيَن يعني أنكـ وا 

نما ىـ مجدّْوف فييا . وا 
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى أبي موسى األشعري، وىو عاممو عمى الكوفة، وقد بمغو عنو  (63)

لما ندبيـ لحرب أصحاب الجمؿ  (4)تثبيطو الناس عف الخروج إليو
: (مف عبد اهلل عمي أمير المؤمنيف إلى عبد اهلل بف قيس)

 __________
(. ب)فعؿ، سقط مف  (1)
ف: وشرح النيج( ب)في  (2) . وا 
. أي ماىراً  (3)
 .إليو، زيادة في شرح النيج (4)

(5/2003 )

 

يروى أنو لما كتب أمير المؤمنيف إلى أىؿ الكوفة يستنفرىـ إلى حرب أىؿ الجمؿ طمحة والزبير 
وعائشة بالبصرة، أخذ في تخذيؿ الناس، وتثبيطيـ عف المحاؽ بو، ألغراض مفيومة ومقاصد 

: أمير المؤمنيف، فكتب إليو (1)معمومة، لـ يغب حاليا عمى
. خاطبت بو أىؿ الكوفة: (أما بعد، فقد بمغن ي عنؾ قوؿ)



 

 

أي قمتو مف أجؿ نفسؾ، وليس لمديف فيو ورد وال صدر، وال قصدت بو وجو اهلل : (ىو لؾ)
(. 2)تعالى

. مضرتو في اآلخرة لما فيو مف التخذيؿ عف نصرة اهلل والجياد في سبيمو: (وعميؾ)
. بكتابي ىذا: (فإذا قدـ عميؾ رسولي)
إف النساء كفَّ يجررف ذيوليفَّ عمى األرض، : ما استحب مف ثيابؾ، وفي الحديث: (فارفع ذيمؾ)

يا رسوؿ اهلل، كـ ُنرخي؟ : فقمف
(. 3)((ذراع)): إذًا ننكشؼ، فقاؿ: فقمف ((شبر)): فقاؿ

. إزارؾ، وىذا كمو كناية عف العجمة وخفة السير واالستعجاؿ فيو(: مئزرؾ (4)واشدد)
 __________

. عف(: ب)في  (1)
(. ب)تعالى، زيادة في  (2)
 (المجتبى) إلى سنف النسائي 5/283عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (3)
. 2/233، والسنف الكبرى لمبييقي6/296، 6/75، ومسند أحمد بف حنبؿ 8/209

، 2/416ولو شاىد رواه اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عميو السبلـ في األحكاـ : قمت
وفي ذلؾ ما بمغنا عف أـ سممة زوج النبيصمى اهلل : في باب القوؿ في إسباؿ اإلزار، فقاؿ ما لفظو

فالمرأة يا رسوؿ اهلل، : عميو وآلو وسمـ أنيا قالت لمنبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ لما ذكر اإلزار
. ((فذراعًا ال تزيد عميو)): قاؿ. إذًا ينكشؼ عنيا: قالت ((ترخي شبراً )): فقاؿ

 (.ىامش في ب)وشمر، : وشدد، وفي نسخة أخرى: في نسخة (4)

(5/2004 )

 

لو كاف المؤمف في جحر فارة، لقيض اهلل لو )): أي مف بيتؾ، وفي الحديث: (واخرج مف جحرؾ)
(. 2(()مف يؤذيو (1)فييا
. مف أصحابؾ وخاصتؾ وأىؿ بمدؾ عمى الجياد في سبيؿ اهلل والحث عميو: (واندب مف معؾ)
. في السير واستعجمت فيو: (فإف خففت)
خؼ القـو إذا استقموا ونيضوا، ىذا عمى مف رواه بفائيف، فأما مف : إلينا عمى العجمة، يقاؿ: (فانفذ)

. حققت األمر أي تحققتو وتيقنتو: رواه بقافيف فوجيو أنو يقاؿ
ف تفشمت) . جبنت(: (3)وا 
خبلؼ القرب، أو أراد فأىمؾ مف َبِعَد بالكسر َيْبَعُد بالفت  إذا : عّنا، والبعد (4)أراد إما فابعد: (فابعد)

. ىمؾ



 

 

. أراد ليوصمفَّ إليؾ حيث كنت مف الجيات ال يمنعؾ منيا مانع: (وايـ اهلل لتؤتيفَّ حيث أنت)
. ما ركد في أسفؿ اإلناء: ما صفا وطمع، والخاثر: الزبد: (وال تترؾ حتى تخمط زبدؾ بخاثرؾ)
. وىذا كمو كناية عف اإلحاطة بمعرفة مقاصده ومراداتو: (وذائبؾ بجامدؾ)
: الحالة مف القعود، يقاؿ: واحدة القعدات، وبكسر القاؼ: القعدة بالفت : (وحتى تعجؿ عف قعدتؾ)

. وراحتؾ (5)فبلف حسف القعدة، وأراد تعجؿ عف توطنؾ 
 __________

. لقيض اهلل فيو مف يؤذيو(: ب)في  (1)
، وعزاه إلى مسند الشياب، وعزاه محقؽ (155) الباب 2/229رواه في مسند شمس األخبار  (2)

عزاه إلى الديممي عف أنس، وأورد لو :  إلى كنز العماؿ، وقاؿ130االعتبار وسموة العارفيف ص
وعزاه إلى كنز العماؿ  ((لو كاف المؤمف في جحر ضب لقيض اهلل لو فيو مف يؤذيو)): شاىدًا بمفظ

لى البييقي في شعب اإليماف، عف : وقاؿ (781، 717)برقـ  وعزاه إلى الطبراني في األوسط، وا 
. أنس

ف فشمت، : في نسخة (3) (. ىامش في ب)وا 
. ابعد(: ب)في  (4)
 .توطئؾ(: ب)في  (5)

(5/2005 )

 

أي ويأتيؾ ما تكرىو مف أمامؾ كما يأتيؾ مف خمفؾ، : (وتحذر مف أمامؾ، كحذرؾ مف خمفؾ)
. وغرضو مف ىذا كمو تنبييو عمى عظـ ما ىو الؽ مف شدائد األمر وعظائمو

أي وما القصة أو الحالة باليينة، يريد حرب الجمؿ، وفيو تعريض بحالو حيث لـ : (وما ىي باليوينا)
. تصغير اليونا، تأنيث األىوف: يخؼ عند وصوؿ كتابو إليو، ويستعجؿ أمره في المحاؽ بو، واليوينا

. تقع في ظنؾ وتتحقؽ في نفسؾ: (الت ي ترجو)
المصيبة العظيمة والفتنة الشديدة، التي ال غاية في الشدة إال وىي بالغة ليا : (ولكنيا الداىية الكبرى)

. وزائدة عمييا
ركوب الجمؿ جعمو ىاىنا كناية عف تفاقـ األمر وصعوبتو؛ ألف الجمؿ إذا كاف : (يركب جمميا)

مركوبًا عميو كاف ذلؾ أشد ما يبلقي مف التعب ومقاساة الببلء، ألنو يمحقو مف ذلؾ الغـ بترؾ الراحة 
. واألكؿ والوقوؼ

. ما يصعب مف أمورىا العظيمة: (ويذؿ صعبيا)
. ويوطئ ما كاف وعرًا ال يمكف وطئو: (ويسيَّؿ جبميا)



 

 

ويذؿ صعبيا ويسيؿ جبميا : ويركب جمميا بشدة األمر وصعوبتو، لكف قولو: سؤاؿ؛ قد فسرت قولو
يمنع مف ذلؾ، فكيؼ يمكف المبلءمة بينيما؟ 

وجوابو؛ ىو أف غرضو في ىذا كمو مف ركوب الجمؿ وذلة الصعب منيا، وسيولة جبميا، أف ىذه 
الفتف في أوائؿ أمرىا ومبادئ أحواليا يركب جمميا لسيولتيا، وُيَذؿُّ ما كاف منيا صعبًا، ويسيؿ ما 
كاف منيا وعرًا، فإذا كاف في عواقب أمرىا انقمبت ىذه األحواؿ كميا، وبدت نقائضيا مف الصعوبة 

والوعورة فيما ُرِكَب منيا مف األىواؿ، وُيوطئ مف األمكنة الوعرة الجرزة، وعف ىذا قاؿ أمير 
ذا أدبرت نبَّيت): المؤمنيف في كبلـ سيأتي شرحو . (الفتف إذا أقبمت شبَّيت، وا 

 .أي احبس عقمؾ بالعقاؿ واحفظو عما يغيّْره، ويكوف سببًا في تخبطو: (فاعقؿ عقمؾ)

(5/2006 )

 

. عف أف تذىب بو الرجاؿ عف يميف وشماؿ: (واممؾ أمرؾ)
. مف الدنيا، وأقبؿ عمى ما ييمؾ مف أمر اآلخرة: (وخذ نصيبؾ وحظؾ)
ما أقوؿ لؾ مف ىذه اآلداب، وأعممؾ مف ىذه الحكـ لمديف والدنيا والنافعة في اآلخرة : (فإف كرىت)

. واألولى
. أي ابعد عني: (فتن َّ )
. سعة في أمرؾ: (إلى غير رحب)
. عف الشرور والعواقب السيئة: (وال في نجاة)
: فبلف حري بكذا إذا كاف حقيقًا بو، وفيو استعماالف: يقاؿ: (فبالحريَّ لتكفيفَّ وأنت نائـ)

. بفت  الراء أي ىو حري أف يفعؿ، وعمى ىذا ال يثنى وال يجمع: أحدىما
بكذا وىما حرياف وىـ حريوف، وىف  (1)ىو حر: بكسرىا وعمى ىذا يثنى ويجمع، فيقاؿ: وثانييما

. فبالحري واهلل، وليذا جاء بالبلـ والنوف المؤكدة جوابًا لو: حريات وحرايا، وفيو معنى القسـ كأنو قاؿ
. وأنت نائـ في موضع نصب عمى الحاؿ، ويسد غيرؾ مسدؾ: وقولو

أراد أنو اليبقى موضع لذكرؾ أصبًل؛ ألف الرجؿ إنما يذكر عند الشدائد، : (!أيف فبلف: حتى اليقاؿ)
. ، واليقـو مقامو، فأما إذا كاف ىناؾ مف يقـو مقامو فبل وجو لذكره(2)إذا كاف اليغني عنو أحد فييا

نو لحؽ) . أي إف الذي ذكرتو في شأنؾ وأمرؾ لحؽ سيأتيؾ نبأه وتفصيمو(: (3)وا 
. آخذ بالحؽ، فاعؿ لو، وأراد بو نفسو: (مع ُمِحؽٍّ )
ما أبالي كذا أي ال أكترث بو، وال ألتفت إليو، أي ال يحتفؿ بما صنعو : (واليبالي ما صنع الممحدوف)

أىؿ اإللحاد في الديف والميؿ عنو، وفي ىذا تعريض بحاؿ أبي موسى ال يخفى عمى مف لو أدنى 
. فطنة وكياسة



 

 

 
( 4)ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى معاوية جواباً  (64)

 __________
. حري(: ب)في  (1)
(. ب)فييا، سقط مف  (2)
(. ب)واهلل إنو لحؽ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
 (.ب)جوابًا عف كتابو، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (4)

(5/2007 )

 

يعني بني ىاشـ وبني أمية؛ (: عمى ما ذكرت مف األلفة والجماعة (1)أما بعد، فإنا كنا نحف وأنتـ)
ألف معاوية ذكر ذلؾ في كتابو مف أف بني ىاشـ وبني أمية كانوا مؤتمفيف مجتمعيف، فأجابو أمير 

. إف ما قمتو حؽ مف األلفة واالجتماع: المؤمنيف بقولو
أمس عف جميع الحوادث المتقدمة، : يريد مف األفعاؿ باألمس، وكنى بقولو: (ففرؽ بيننا وبينكـ أمس)

. وىي كناية لطيفة عجيبة، يتفطف لحاليا أىؿ البصائر النافذة والقرائ  المتقدة
. يعني صدقنا بالرسوؿ وكذبتموه: (أنَّا آمنا وكفرتـ)
يعني وفرؽ بيننا ما كاف مف الحوادث اآلف، وىو أنَّا استقمنا عمى الديف، : (واليـو أنَّا استقمنا وفتنتـ)

ما جاء بو الرسوؿ عميو السبلـ، وفتنتـ بإعراضكـ عنو واختياركـ البغي والفسؽ والمخالفة،  (2)وعمى
. والخروج عما عميو السمؼ الصال  مف األمة

 __________
ياكـ(: ب)في  (1) . وا 
 (.ب)عمى، سقط مف  (2)

(5/2008 )

 

يشير إلى أبيو أبي سفياف بف حرب، وقد ذكرنا مف قبؿ سبب إسبلمو، : (وما أسمـ مسممكـ إال كرىاً )
وما كاف مف حديثو والعباس يـو الفت ، وأف إسبلمو ما كاف إال عف ضرورة وكرىًا وخيفة مف القتؿ، 

ويحؾ يا أبا : ))قاؿ لو (1)[صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]وليذا فإف العباس لما أدخمو عمى الرسوؿ 
بأبي وأمي، ما أوصمؾ وأكرمؾ وأحممؾ، واهلل : ، فقاؿ((، ألـ يأف لؾ أف تعمـ أنو ال إلو إال اهلل!سفياف



 

 

ألـ يأف لؾ أف تعمـ أني رسوؿ ! ويحؾ يا أبا سفياف)): لو كاف مع اهلل إلو غيره لقد أغنى، فقاؿ
تشيد شيادة ! ويمؾ: بأبي وأمي أنت، أما ىذه ففي النفس منيا شيء، فقاؿ لو العباس: ؟ فقاؿ((اهلل

أف إسبلمو كاف المحالة عف كره، وأي  (2)الحؽ قبؿ أف تضرب عنقؾ فتشَّيد، وظاىر ىذه القصة
. إكراه أعظـ مف ضرب العنؽ

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
، وشرح 404-2/402انظر الرواية في السيرة النبوية البف ىشاـ تحقيؽ مصطفى السقا وآخريف  (2)

 -.خ-، وأعبلـ نيج الببلغة 272-17/268نيج الببلغة البف أبي الحديد 

(5/2009 )

 

الجمع، : الحزب(: (1)وبعد أف كاف أنؼ اإلسبلـ كمو لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ حزباً )
وأراد بأنؼ اإلسبلـ اجتماع المياجريف واألنصار معو، وكانوا تحت ركابو وىـ عشرة آالؼ، وىذا 

صمى اهلل  (2)أيضًا دليؿ آخر عمى إكراه أبي سفياف؛ ألنو رأى ما ىالو مف ىذه العدة مع الرسوؿ
. عميو وآلو، ال يخالفوف أمره

أما طمحة فبل شؾ في قتمو يـو الجمؿ، وقد ذكرناه مف قبؿ، : (وذكرت أني قتمت طمحة والزبير)
. ندمو وتوبتو (3)وذكرنا حديث قتمو، وما كاف فيو مف

داللة  (5)في ذلؾ اليـو ولكنو ولَّى ىاربًا، وذكرنا إنشاده لما أنشد مف الشعر (4)وأما الزبير فمـ يقتؿ
. عمى ندامتو، وذكرنا ممقى عمار بف ياسر لو

. الطرد واإلبعاد: التشريد(: (6)وشردت عائشة)
. يعني البصرة والكوفة: (ونزلت المصريف)

 __________
:  ما لفظو17/253حربا، بالراء الميممة، قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج : في شرح النيج (1)
: أي في أوؿ اإلسبلـ، يقاؿ (وبعد أف كاف أنؼ اإلسبلـ محاربًا لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ)

كاف ذلؾ في أنؼ دولة بني فبلف، أي في أوليا، وأنؼ كؿ شيء أولو وطرفو، وكاف أبو سفياف وأىمو 
. مف بني عبد شمس أشد الناس عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو في أوؿ اليجرة إلى أف فت  مكة

. انتيى
. مع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو(: ب)في  (2)
. في(: ب)في  (3)
(. ب)فمـ يقتؿ، سقط مف  (4)



 

 

: وىو قولو (5)
نادى عمي بأمر لست أنكره 

 
وكاف عمر أبيؾ الخير مذحيف 

 
فقمت حسبؾ مف عذؿ أبا حسف 

 
بعض الذي قمت منذ اليـو يكفيني 

 
ترؾ األمور التي تخشى عواقبيا 

 
هلل أسمـ في الدنيا وفي الديف 

 
فاخترت عارًا عمى نار مؤججة 

 
أنى يقـو ليا خمؽ مف الطيف 

 
(. 68الروضة الندية ص)
 (.ىامش في ب)بعائشة، وكذا في نسخة : في شرح النيج (6)

(5/2010 )

 

. يعني لـ تشاىده: (وذلؾ أمر غبت عنو)
ىؿ تكوف فيو كاذبًا أو غير كاذب؛ ألنؾ لو أخبرت عف المشاىدة أو كنت (: (1)فبل عيب عميؾ فيو)

. حاضرًا لو ألمكف تطرؽ التكذيب إليؾ فيو، ولكف أنت غائب عنو
. ، فنوجو االعتذار إليؾ، إذا كاف فيو وجو مف وجوه القب (وال العذر فيو إليؾ)
يعني بالمياجريف مف كاف مف أىؿ مكة وانتقؿ إلى : (وذكرت أنؾ زائري في المياجريف واألنصار)

. المدينة، وباألنصار مف كاف مف أىؿ المدينة األوس والخزرج، والزيارة ىاىنا القصد لمحرب واالنتقاـ
؛ ألف (2)((ال ىجرة بعد الفت )): يشير إلى قوليعميو السبلـ: (وقد انقطعت اليجرة يـو أسر أخوؾ)

تجمع معو األحابيش  (3)أخا معاوية يزيد بف أبي سفياف أسر بعد الفت ، أسره خالد بف الوليد حتى



 

 

(. 5)، وكاف إسبلـ معاوية أيضًا بعد الفت  بستة أشير(4)في أسفؿ مكة
وذكرت أني زائرؾ في المياجريف واألنصار، كبلـ : وقد انقطعت اليجرة بعد قولو: سؤاؿ؛ قولو

متنافر، فما وجو المبلءمة بينيما؟ 
إنو زائر لو في المياجريف واألنصار، أجابو بكبلـ مشتمؿ : وجوابو؛ ىو أنو لما حكى قوؿ معاوية

: عمى فائدتيف
 __________

(. ب)فيو، سقط مف  (1)
، وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي 17/256رواه ابف أبي الحديد في شرح النيج  (2)

، والتمييد 5/250، ومجمع الزوائد لمييثمي3/309 إلى المعجـ الكبير لمطبراني 7/292الشريؼ 
. ، إلى مصادر كثيرة انظرىا ىناؾ2/218البف عبد البر

. حيف: كذا في النسخ، ولعميا (3)
. 257-17/256، وانظر شرح ابف أبي الحديد -خ-أعبلـ نيج الببلغة  (4)
وأف معاوية أظير اإلسبلـ بعد الفت  بستة أشير أو : ، ولفظ الرواية فيو-خ-أعبلـ نيج الببلغة  (5)

 .أكثر

(5/2011 )

 

منكرًا؛ ألف : تكذيبو بأف في حزبو المياجريف وىـ أنصاره وأعوانو عمى حربو، فقاؿ: األولى منيما
أخوؾ، فبل تذكر اليجرة وال مف ىاجر،  (1)يكوف معو المياجروف أف اليجرة قد انقطعت يـو أسر

إف بني تميـ قد قطعت : ألقاؾ في بني تميـ، فتقوؿ لو (2)إني أريد أف: وىذا بمثابة مف يقوؿ لؾ
. دابرىـ، وفرقت شمميـ، يـو قتمت أباؾ وأخاؾ

أنو أراد أف يعرض بأف إيمانو كاف متأخرًا بعد الناس، وأف الناس قد سبقوه إلى اهلل تعالى، : الثانية
. وأنو كاف مع قتؿ أخيو، وكبلىما بعد الفت 

تستحثؾ العجمة، فاطمب  (3)اإلرواد، وأراد إف كانت: الرفاىية: (فإف كاف فيؾ عجؿ فاسترفو)
. الرفاىية، فإنو ليس فائتًا عميؾ شيء

اإلشارة إلى المصدر، أي فذلؾ الزور حقيؽ وأىؿ، وأف وما بعدىا في : (فإني إف أزرؾ فذلؾ جدير)
. موضع نصب عمى نزع الجار أي حقيؽ بأف يكوف، والمعنى في ىذا فيحؽ عمى اهلل ذلؾ

يصاؿ العقوبة إليؾ، والبعث ىو (4)أنشأني: (أف يكوف اهلل إنما بعثن ي لمنقمة منؾ) : لبلنتقاـ منؾ، وا 
. بعثتو مف منامو أي أنشأتو: اإلرساؿ، وىو ىاىنا مف قوليـ

ف تزرني فكما قاؿ أخو بن ي أسد) : وأنشد: (وا 



 

 

مستقبميف رياح الصيؼ تضربيـ )
 

 (بحاصب بيف أغوار وجممود
 

: ولنذكر إعرابو وموضع الشاىد منو
. مستقبميف حاؿ مما قبمو مف القصيدة: أما إعرابو فيو ظاىر، فقولو

. ضربو اهلل بالببلء أي أصابو بو: أي تصيبيـ، مف قولو: تضربيـ
. ىو الري  الشديدة التي تثير الحصباء: والحاصب
. الصخر: والجممود
. جمع غور، وىو عبارة عما انخفض مف األرض: واألغوار

 __________
. قتؿ(: أ)في  (1)
(. ب)أف، سقط مف  (2)
. كنت(: ب)في  (3)
 .أي لبلنتقاـ منؾ(: ب)في  (4)

(5/2012 )

 

وأما موضع الشاىد منو فإنما أورده متمثبًل بو، وىو أنو شبو حاؿ معاوية بتوجيو إليو بحاؿ قـو 
مسافريف وقعوا في أرض منخفضة ذات حجارة تستقبميـ رياح الصيؼ، وخصيا لما فييا مف شدة 
اليبوب والحركة، فتقذؼ عمييـ تمؾ األحجار وتصيبيـ بيا، وال حاؿ أعظـ مف ناس يرموف إلى 

. أسفؿ باألحجار والصخر رميًا شديدًا، فيكذا يكوف حالو إذا زاره
أعضضت السيؼ إذا جعمتو عاضًا، والعضُّ بمقدـ األسناف، شبو : (وعندي السيؼ الذي أعضضتو)

. ضرب السيؼ ولصوقو بالمضروب بمنزلة العضّْ بطرؼ األسناف
. يريد عتبة: (بجدؾ)
. الوليد بف عتبة: (وخالؾ)
. حنظمة بف أبي سفياف: (وأخيؾ)
. موطف يـو بدر وفي وقعة واحدة: (في مقاـ واحد)
نؾ) ما عممت يحتمؿ أف تكوف موصولة أي الذي : ما في قولو(: واهلل ما عممت األغمؼ القمب (1)وا 

( 2)عرفتو وتحققتو، ويحتمؿ أف تكوف مصدرية أي في عممي ومعرفتي، واألوؿ ىو األشبو؛ ألنو كأنو



 

 

الذي يكوف : جعمو مف قبؿ ما ال يعمـ، وليذا أتى بما لما كانت موضوعة لما ال يعمـ، واألغمؼ ىو
[. 88:البقرة]{َوَقاُلوا ُقُموُبَنا ُغْمؼٌ }: في غبلؼ وغطاء فبل يعي شيئًا، كما قاؿ تعالى

وال منشرح القمب، وشيء مقارب إذا  (3)يريد أنو ضيؽ الفؤاد، غير متسع لؤلمور: (المقارب العقؿ)
نما أضاؼ ما فيو األلؼ والبلـ إلى مثمو؛ ألنو مف باب الحسف الوجو،  كاف بيف الجيد والردي، وا 

. والكريـ الحسب
: واألحؽ أف يقاؿ لؾ مف األقواؿ كميا ىو: (واألولى أف يقاؿ لؾ)

 __________
. فإنؾ: في شرح النيج (1)
. كأف(: ب)في  (2)
 .األمور(: ب)في  (3)

(5/2013 )

 

شبو حالو فيما أتى مف ىذه األمور الصعبة، : (إنؾ رقيت سممًا أطمعؾ مطمع سوء عميؾ ال لؾ)
ودخولو في ىذه األشياء الضنكة مف فسقو وتمرده، وخروجو عف الحؽ ومخالفتو بنصب المحاربة 
والمقاتمة لو، بحاؿ مف رقى سممًا فأطمعو عمى أمور يكرىيا، وال يحب االطبلع عمييا، فكانت كميا 

. وبااًل عميو، وليس لو مف فوائدىا شيء
. التي ضيعتيا وأىممتيا: (ألنؾ نشدت غير ضالتؾ)
. وتصرفت بالرعي فيما ال تممكو مف السوائـ: (ورعيت غير سائمتؾ)
ما أف يريد طمب المحاربة : (وطمبت أمرًا لست مف أىمو) أراد إما طمبو بدـ عثماف وليس أىبًل لو، وا 

. وليس صالحًا ليا والبغي والمخالفة في ذلؾ
. مكانو وموضعو، ومنو معدف الذىب أي مكانو: معدف الشيء: (وال في معدنو)
ليس مف  (1)إني مسمـ بمسانؾ وتصرح بذلؾ، وأفعالؾ: يريد أنؾ تقوؿ: (!فما أبعد قولؾ مف فعمؾ)

. أفعاؿ المسمميف
أي والمشابية بينؾ وبيف األعماـ قريبة، فاألعماـ ىـ األخوة ألبي : (وقريب ما أشبيت مف أعماـ)

. سفياف
. الوليد بف عتبة، فيذاف قتبل يـو بدر: (وأخواؿٍ )
. الكفر والطغياف: (حممتيـ الشقاوة)
. تسويفو، وىو رد الحؽ والمكابرة عمى مخالفتو: (وتمن ي الباطؿ)
. تكذيبو ورد ما جاء بو مف المعجزات الباىرة: (عمى الجحود بمحمد صمى اهلل عميو وآلو)



 

 

. شاىدت ورأيت، وبمغؾ منيا ماال يمكف رده: (فصرعوا مصارعيـ حيث عممت)
. مما أصابيـ مف ذلؾ: (لـ يدفعوا عظيماً )
مف ماؿ وال نفس؛ ألنيما محترماف، بؿ أبيحت الدماء وأخذت األمواؿ مف غير : (ولـ يمنعوا حريماً )

. مانع ليا، وال دافع عنيا
 __________

 .وفعمؾ: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (1)

(5/2014 )

 

مف أجؿ مواقع نصاؿ سيوؼ حاصمة في الوغى، يعني الحرب، : (بوقع سيوؼ ما خبل منيا الوَغى)
. كثرة األصوات: وسميت الحرب َوَغى لما تشتمؿ عميو مف الجمبة واألصوات، والوغى

: قاؿ اليذلي
كأفَّ َوَغى الَخُموش بجانبيو 

 
ـُ َيْمَتِدْمف عمى قتيؿ ( 1)َمآِت

 
. ذباب البعوض: واْلَخُموش

أراد ىاىنا السكينة والوقار، يمدح السيوؼ بأنيا في غاية الخفة والعجمة عند : (ولـ تماشيا اْلُيَوْينى)
الضرب لـ تصاحبيا السكينة، وفي أحاديث بدر أنو لما أمر المشركوف مف يحرزىـ ويدري بعددىـ، 

إال قوائـ السيوؼ، وأنو ال طاقة لكـ بيـ  (3)واهلل لقد رأيت ناسًا ما ليـ عيدة: (2)فرجع وقاؿ
(. 5)عمَّا أنتـ فيو (4)فارجعوا

. مف ذكرىـ والخوض في أمرىـ: (وقد أكثرت في قتمة عثماف)
ما أف يريد : (فادخؿ فيما دخؿ الناس فيو) أراد إما في اإلمامة والبيعة، وىذا ىو الظاىر مف كبلمو، وا 

. اطمب الشيء مف وجيو، واقصد ما يحؽ لؾ أف تطمبو مف ذاؾ
 __________

:  ونسبو لممتنخؿ اليذلي وروايتو فيو3/957لساف العرب  (1)
كأف وغى الخموش بجانبيو 

 
وغى ركب أميـ ذوي ىياط 

: وىذا البيت أورده الجوىري: قاؿ_… _ 



 

 

كأف وغى الخموش بجانبيو 
 

ـُ يمتد مف عمى قتيؿ  مآت
: وقبمو: قاؿ. البيت عمى غير ىذا اإلنشاد، وأنشده كما في المساف: قاؿ ابف بري_… _ 

وماء قد وردت أميـ طاـ 
 

عمى أرحائو زجؿ الغطاط 
 
. فقاؿ(: ب)في  (2)
. ُعْمد(: ب)في  (3)
. ارجعوا، بغير الفاء(: ب)في  (4)
، تحقيؽ مصطفى السقا وآخريف 2/622انظر الخبر بالتفصيؿ في السيرة النبوية البف ىشاـ  (5)
 .ـ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده1959/ ى1375سنة (2ط)

(5/2015 )

 

نما قاؿ: (ثـ حاكـ القـو إليَّ ) ؛ ألف المحاكمة إنما ىي في أمر الدـ : فيما تطمبو مف ذلؾ، وا  إليَّ
. والقصاص فيو، والبد فيو مف حكـ اإلماـ وأمره

ياىـ عمى كتاب اهلل) عمى حكـ كتاب اهلل وأمره في ذلؾ، مف غير مداىنة لؾ وال ليـ في : (أحممؾ وا 
. ذلؾ وال مصانعة

يعني الخصمة التي تطمب وترمز إلييا، وتشير في أحوالؾ كميا، وكاف (: تمؾ الت ي تريد (1)فأما)
: طمب منو أف يتركو واليًا عمى الشاـ كما واله عثماف ومف قبمو ثـ يبايعو، فقاؿ لو عميو السبلـ (2)قد
يريد أنيا خدعة منؾ لي ومكر، كما تخدع (: خدعة الصب ي عف المبف في أوؿ الفصاؿ (3)إنيا)

الصبي أمو إذا فطمتو عف رضاع ثدييا، وتعممو بشيء يأكمو ويمعب بو فيميو عف رضاعيا، وقد مر 
َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ }: في أثناء الخطب المتقدمة منعو لمعاوية التولية، وقاؿ لو عميو السبلـ في ذلؾ

[. 51:الكيؼ]{اْلُمِضّميَف َعُضداً 
سؤاؿ؛ كيؼ ولَّى زيادًا ولـ يوؿّْ معاوية، وليس حاؿ أحدىما إال قريبًا مف حاؿ اآلخر؟ 

وجوابو؛ ىو أف األمر في ذلؾ مفوَّض إلى رأيو وموكوؿ إليو، وال يتيـ في حاؿ، فمعمو رأى مصمحة 
ومنع ىذا لمصمحة النعمميا، وىو أعرؼ بيا، وال يمتنع أف يكوف معاوية أدخؿ في  (4)في تولية ذاؾ

. الخدع والمكر وقمة المباالة والجسرة مف زياد



 

 

 __________
. وأما(: ب)في شرح النيج، وفي نسخة ذكرىا في ىامش  (1)
. وقد كاف(: ب)في  (2)
. فإنيا: وشرح النيج( ب)في  (3)
 .ذلؾ(: ب)في  (4)

(5/2016 )

 

ومف العجب أنو يحكى أنو كاف كاتبًا لموحي، وىذه رواية لـ يرد صاحبيا بيا وجو اهلل تعالى، فإف 
أمير المؤمنيف كـر اهلل وجيو، وعثماف بف عفاف، فإف غابا كتب أبي بف كعب وزيد بف : كتَّاب الوحي

أف يكوف أمينًا عمى  (1)ثابت، ومتى كاف معاوية أمينًا عمى التافو اليسير مف أمور الديف فضبًل عف
أجّميا حااًل وأعبلىا مرتبة، وىو وحي اهلل النازؿ مف السماء، عمى يد الروح األميف، عمى قمب سيد 

! المرسميف
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى معاوية أيضًا  (65)
آف الشيء إذا حضر وقتو، والمم  : (أما بعد؛ فقد آف لؾ أف تنتفع بالمم  الباصر مف عياف األمور)

النظر بتحديؽ شديد نحو المرئي، والباصر بمعنى ذو البصر، وكاف معاوية كثيرًا ما : الباصر ىو
دراكيا: لؾ العراؽ ولي الشاـ، فأجابو بما ذكر، وعياف األمور: يقوؿ ألمير المؤمنيف . معاينتيا وا 

. مذاىب مف مضى مف عشيرتؾ وأىمؾ الماضيف: (فقد سمكت مدارج أسبلفؾ)
العراؽ كما كاف مف أسبلفؾ مف التكذيب  (2)لي: األمور الباطمة وىو قولو: (بادعائؾ األباطيؿ)

نكار ما جاء بو مف الحؽ . لمرسوؿ، ورده وا 
دخالؾ لنفسؾ في مخادع الكذب: (واقتحامؾ غرور اْلَمْيفِ ) . وا 
. واألحاديث المكذوبة: (واألكاذيب)
. وادعائؾ ما ليس لؾ وال أنت بالغو في حالة مف الحاالت(: ما قد عبل عنؾ (3)وانتحالؾ)
( 6)اهلل الذي قد خزف عنؾ، وصرت ممنوعًا منو (5)واستبلبؾ ماؿ(: اختزف عنؾ(4)وابتزازؾ لما قد)

. فبل تنالو
 __________

(. ب)عف، زيادة في  (1)
. لؾ: كافًا أي( ب)كتب فوؽ الياء في  (2)
. مف انتحالؾ: وشرح النيج( ب)في  (3)



 

 

. لما قد اختزف دونؾ: ، وفي شرح النيج(ب)قد، زيادة في  (4)
. لماؿ(: ب)في  (5)
 .عنو(: ب)في  (6)
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. أي فعمت ذلؾ مف أجؿ الفرارعف الحؽ والنكوص عنو، وانتصابو عمى المفعوؿ لو: (فرارًا مف الحؽ)
نما : (وجحودًا لما ىو ألـز لؾ مف لحمؾ ودمؾ) وىو القوؿ بإمامتي، والتزاـ وجوب ما أمرت بو، وا 

ألـز لؾ مف لحمؾ ودمؾ مبالغة في ذلؾ؛ ألف وجوب المبايعة الـز كما أف المحـ والدـ : قاؿ
. ال يخفى (1)لزوميما

وىو ما كاف مف األدلة الظاىرة مف جية الرسوؿ عمى وجوب إمامتي، مثؿ : (مما قد وعاه سمعؾ)
( 2)حديث الغدير

 __________
. لزوميا(: ب)في  (1)
حديث الغدير ىو قوؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ في حجة الوداع بغدير خـ وىو آخذ بيد  (2)

بمى يا رسوؿ :قالوا ((ألستـ تعمموف أني أولى بالمؤمنيف مف أنفسيـ؟)): أمير المؤمنيف عميعميو السبلـ
، وىو ((مف كنت مواله فعمي مواله، الميـ واؿ مف وااله، وعاِد مف عاداه)): اهلل، فأخذ بيد عمي وقاؿ

مف األحاديث المتواترة، رواه الجـ الغفير مف المحدثيف، فممف رواه اإلماـ أبو طالب في أماليو 
 1/145بسنده عف عمي عميو السبلـ، والمرشد باهلل في األمالي الخميسية  (41) برقـ 84-83ص

ىذا مولى مف أنا مواله، الميـ واؿ مف واليت، وعاد )): بسنده عف البراء بف عازب، والمفظ في آخره
ىنيئًا لؾ يا ابف أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كؿ مؤمف : ، فمقيو عمر فقاؿ((مف عاديت

 في كتاب 194ومؤمنة، ورواه اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف في مجموع رسائمو ص
، وأخرجو الفقيو ابف ((واخذؿ مف خذلو، وانصر مف نصره)): أصوؿ الديف، بزيادة في آخره ىي
بسنده عف زيد بف أرقـ، وأبي  (39)إلى  (23) مف الرقـ 36-29المغازلي الشافعي في المناقب ص

سعيد الخدري، وعمي عميو السبلـ، وأبي ىريرة، وبريدة، وعمر بف الخطاب، وعبد اهلل بف مسعود، 
ىذا : قاؿ أبو القاسـ الفضؿ بف محمد:  ما لفظو36وابف أبي أوفى، وجابر بف عبد اهلل، وقاؿ في ص

حديث صحي  عف رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وقد روى حديث غدير خـ عف رسوؿ اهلل 
صمى اهلل عميو وآلو وسمـ نحو مف مائة نفس منيـ العشرة، وىو حديث ثابت ال أعرؼ لو عمة، تفرد 

وأخرجو اإلماـ الحافظ محمد _… _ .انتيى. عمي عميو السبلـ بيذه الفضيمة، ليس يشركو فييا أحد
، ورواه (انظرىا كاممة فيو) بطرؽ جمة، ورواة عدة 455-2/365بف سميماف الكوفي في المناقب 



 

 

وحديث المواالة وغدير خـ قد رواه :  وقاؿ ما لفظو108-102الحاكـ الجشمي في تنبيو الغافميف ص
جماعة مف الصحابة وتواتر النقؿ بو حتى دخؿ في حيز التواتر، رواه زيد بف أرقـ، وأبو سعيد 

. الخدري، وأبو أيوب األنصاري، وجابر بف عبد اهلل، واختمفت ألفاظيـ، وزاد بعضيـ ونقص بعض
وأورده في موسوعة أطراؼ _… _ .ثـ أورد الحديث باختبلؼ رواياتو وألفاظو انظرىا فيو. انتيى

 وعزاه إلى مصادر كثيرة منيا سنف الترمذي، ومسند أحمد بف 531-8/530الحديث النبوي الشريؼ 
حنبؿ، والمستدرؾ لمحاكـ النيسابوري، وسنف ابف ماجة، والمعجـ الكبير لمطبراني، ومجمع الزوائد 

ىذا وقاؿ المولى العبلمة _… _ .(انظرىا ىناؾ)لمييثمي، وفت  الباري البف حجر، وغيرىا كثير 
 في 1/38المجتيد الكبير مجد الديف بف محمد بف منصور المؤيدي رضي اهلل عنو في لوامع األنوار 

وخبر المواالة معمـو مف ضرورة الديف، متواتر عند عمماء المسمميف، : تواتر حديث الغدير ما لفظو
فمنكره مف الجاحديف، أما آؿ محمد صموات اهلل عمييـ فبل كبلـ في إجماعيـ عميو، قاؿ اإلماـ 

ىذا حديث الغدير ظير ظيور : (الشافي)الحجة المنصور باهلل عبد اهلل بف حمزة عمييما السبلـ في 
ومف كبلميعميو السبلـ ورفع الحديث مفرعًا إلى مائة مف . الشمس، واشتير اشتيار الصموات الخمس

أصحاب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ منيـ العشرة، ومتف الحديث فييا واحد، ومعناه واحد، 
وفيو زيادات نافعة في أوؿ الحديث وآخره، وسمؾ فيو اثنتي عشرة طريقًا يعني بيذا صاحب المناقب، 

بعضيا يؤدي إلى غير ما أدى إليو صاحبو، مف أسماء الرجاؿ المتصميف : قاؿ اإلماـ عميو السبلـ
بالنبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وقد ذكر محمد بف جرير صاحب التأريخ خبر يـو الغدير وطرقو 

، وذكر أبو العباس أحمد بف محمد بف (الوالية)مف خمس وسبعيف طريقًا وأفرد لو كتابًا سماه كتاب 
عقدة خبر يـو الغدير وأفرد لو كتابًا، وطرقو مف مائة وخمس طرؽ، وال شؾ في بموغو حد التواتر، 

وكبلـ أئمة آؿ محمد صموات . ولـ نعمـ خبلفًا ممف يعتد بو مف األمة إلى آخر كبلمو عميو السبلـ
اهلل عمييـ في ىذا المقاـ الشريؼ وغيره معمـو في جميع مؤلفاتيـ في ىذا الشأف، وقد رواه السيد 

عف ثمانية وثبلثيف صحابيًا بأسمائيـ غير  (اليداية)اإلماـ الحسيف بف اإلماـ عمييما السبلـ في 
إف خبر : وقاؿ السيد الحافظ محمد بف إبراىيـ الوزير_… _ ".الجممة كميا مف غير طرؽ أىؿ البيت

وأما غيرىـ فقد أجمع عمى تواتره حفاظ جميع . انتيى. الغدير يروى بمائة وثبلث وخمسيف طريقاً 
بيرتني طرقو : الطوائؼ وقامت بو وبأمثالو حجة اهلل عمى كؿ موالؼ ومخالؼ، وقد قاؿ الذىبي

سر )انتيى، وعده السيوطي في األحاديث المتواترة، وقاؿ الغزالي في كتابو . فقطعت بوقوعو
لكف أسفرت الحجة وجييا، وأجمع الجماىير عمى خطبة يـو الغدير وذكر الحديث، : (العالميف

واعترؼ ابف حجر أنو رواه ثبلثوف صحابيًا، وذكره ابف حجر العسقبلني في تخريجو أحاديث 
فإف كاف ىذا معمومًا : وقاؿ المقبمي فيو في أبحاثو: إلى أف قاؿ. الكشاؼ عف سبعة وعشريف صحابياً 

ال فما في الدنيا معمـو . انتيى. وا 
ولو استوفيت مف صرح مف العمماء بتواتره لطاؿ المقاـ، وعمى الجممة إف خبر الغدير ومقدماتو وما 

ورد عمى نيجو مما يفيد الوالية في ذلؾ المقاـ وغيره ال تحيط بو األسفار وال تستوعبو المؤلفات 



 

 

. انتيى ما أردت نقمو مف لوامع األنوار. الكبار
 .( وما بعدىا1/39وانظر الحديث وأسانيده وطرقو ورواتو ومصادره فيو )
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. ، وغيره مف األحاديث
: ، وقولو((مف كنت مواله فعمي مواله)): شحف بو صدرؾ حتى امتؤل، كقولو: (وممئ بو صدرؾ)
. وغير ذلؾ ((أنت مني بمنزلة ىاروف مف موسى إال أنو ال نبي بعدي))
أي ما بعد الشيء في الثبوت إال نقيضو، فإذا كاف الحؽ ثابتًا فميس (: بعد الحؽ إال الضبلؿ (1)فما)

. بعده إال نقيضو مف الضبلؿ
ذا كاف البياف ثابتًا فميس بعده إال نقيضو وىو االلتباس، كما قاؿ: (!وبعد البياف إال المبس) ـُ }: وا  َذِلُك

بَلؿُ  ـُ اْلَحؽُّ َفَماَذا َبْعَد اْلَحؽّْ ِإالَّ الضَّ ، فأراد أنو ال واسطة بينيما، فإذا لـ يكف ما [32:يونس]{المَُّو َربُُّك
. قمتو حقًا فيو منؾ ضبلؿ

أي دع الشبية وما ىي مشتممة عميو مف االلتباس، والمبسة : (فاحذر الشبية واشتماليا عمى لبستيا)
الحالة مف االلتباس، وأراد اترؾ األمور المشتبية واشتماليا عمى : واحدة المبسات، وبالكسر: بالفت 

. أحواليا الممتبسة وأمورىا المختمطة
الثوب إذا  (3)نوع مف أنواع المباس، وأغدؼ: الجمباب(: جبلبيبيا (2)فإف الفتنة طالما أغدفت)

. استرخى، جعمو ىاىنا كناية عف اشتداد أمرىا
ضعؼ البصر، وناقة عشواء إذا كانت ال تبصر، وىو استعارة : العشا: (وأعشت األبصار ظممتيا)

ما عف تغطيتيا عمى العقوؿ فبل  (4)إما عف تغطيتيا عمى األبصار، فبل تنظر مواقع الصواب، وا 
. تيتدي لذلؾ أيضًا، فإف اإلبصار صال  ليما جميعاً 

 __________
(. ب)فماذا، وكذا في نسخة، ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. أغدقت، ولعمو تصحيؼ، وما أثبتو مف شرح الني : في النسخ (2)
. أغدؼ، كما أثبتو: أغدؽ، ولعؿ الصواب: ىكذا في النسخ (3)
 .تغطييا(: ب)في  (4)
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َذَواَتى }: جمع أفناف، أي أساليب مختمفة، قاؿ اهلل تعالى: األفانيف: (وقد أتاني منؾ كتاب ذو أفانيف)
. ، وأراد أنو ليس مشتمبًل عمى أسموب واحد[48:الرحمف]{َأْفَنافٍ 

مـ) مـ: (ضعفت قواىا عف السَّ . الصم : أي أنيا متقاصرة عف إصبلح الحاؿ غير بالغة لو، والسَّ
. الخرافات واألباطيؿ: جمع أسطورة وىي: (وأساطير)
. لـ تنسجيا عف عمـ ومعرفة ودراية (1)النسيج، وأراد أنؾ: الحوؾ: (لـ يحكيا منؾ عمـ)
. أي وال أحكمتيا برأي صائب مف جيتؾ(: (2)وال حكـ)
وىو المكاف السيؿ الميف، الذي ال يبمغ أف يكوف رمبًل وال (: كالخائض في الدىاس (3)أصبحت فييا)

نما قاؿ: المقتحـ لمشيء، يقاؿ: ترابًا، والخائض ىو الخائض في : خاض الغمرات إذا اقتحميا، وا 
. الدىاس لصعوبة المشي فييا لرخاوتو

الذي يضرب بيده : ، والخابط ىو(4)وىو المكاف الخالي نحو القبر والسرب: (والخابط في الدّْيماس)
عمى األرض إذا مشى، وأراد أف الخابط في الديماس ليس عمى حقيقة ومعرفة بحاؿ ما يفعمو مف 

. ذلؾ
. الموضع المشرؼ، يعموىا مف يرقب شيئًا ويراعيو: المرقبة(: (5)وترقيت مرقبة)
. مطالبيا بعيدة ال يمكف نيميا: (بعيدة المراـ)
. البعيد، وأراد أف أعبلميا منتزحة عف الحؽ بعيدة عف طرقو: النازح ىو: (نازحة األعبلـ)
الرخـ، يكوف َوْكُرُه فوؽ األماكف الصعبة مف رؤوس : وىو طائر يقاؿ لو: (تقصر دونيا األنوؽ)

. الجباؿ الشامخة
 __________

. أف(: ب)في  (1)
. لـ يحكيا عنؾ عمـ وال حمـ: في شرح النيج (2)
. منيا: وشرح النيج( ب)في  (3)
. والشرب، وىو تصحيؼ(: ب)في  (4)
 .وترقيت إلى مرقبة: في شرح النيج (5)
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كوكب أحمر مضيء يتمو في مكانو : المساواة والمماثمة، والعيُّوؽ: المحاذاة: (ويحاذى بو الَعيُّوؽ)
إنما سمي العيُّوؽ عيوقًا ألنو عاؽ سييبًل عف : الثريا ال يتقدميا، ومف طرؼ العرب وتحفيا أنيـ قالوا

: نكاح الثريا، وليذا قاؿ شاعرىـ
أييا المنك  الثريا سييبًل 



 

 

 
عمرؾ اهلل كيؼ يمتقياف 

 
ىي شامية إذا ما استقمت 

 
( 1)وسييؿ إذا استقؿ يماني

 
حاش حرؼ جر عمى رأي سيبويو، والبلـ (: بعدي صدرًا أو ورداً  (2)وحاش هلل أف تمي لممسمميف)

أف  (3)مقحمة فيو، وىو عمى رأي المبرد فعؿ وينصب بو، ومعناه عمى كبل المذىبيف براءًة هلل عف
ىو الورود ألخذه، : الصدور عف الماء، والورد: تكوف واليًا عمى شيء مف أمور الديف، والصدر ىو
. ليس فبلف مف أمرؾ في ورد وال صدر: وىما يستعمبلف كناية ألكثر حاالت الشيء، يقاؿ

. في إعطاء شيء مف الماؿ وقبض العماالت كميا(: (4)أو أجري عمى أحد منيـ لؾ عقداً )
. في الطاعة واالنقياد ألمره: (!أو عيداً )
الوقت الذي أنت فيو، والغرض فمف ىذا الوقت فالحؽ نفسؾ : اآلف ىو: (فمف اآلف فتدارؾ نفسؾ)

وتبلفيا عف اليبلؾ باإلقباؿ عمى األعماؿ المرضية، وسموؾ الطريقة الحسنة في االحتكاـ، وترؾ 
. البغي والمخالفة

. نظر ناص  مشفؽ عمييا عف أف تيمؾ: (وانظر ليا)
 __________

: ىذاف البيتاف ىما لعمرو بف أبي ربيعة، وقبميما (1)
أييا الطائر الذي قد عناني 

 
بعد أف ناـ سائر الركباِف 

 
سار مف نازح بغير دليؿ 

 
يتخطى إليَّ حتى أتاني 

 
. المسمميف(: ب)في  (2)
(. ب)عف، سقط مف  (3)
 .أو أجري لؾ عمى أحد منيـ عقداً : وشرح النيج( ب)في  (4)
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توانيت في األمر حتى تنيض إليؾ جنود اهلل مف : (فإنؾ إف فرطت حتى ينيد إليؾ عباد اهلل)
(. 1)المسمميف وأىؿ الديف، ومنو نيود ثدي الجارية أي نيوضتو

اإلغبلؽ، وأراد اتغمقت عميؾ اآلراء : باب مرتج إذا كاف مغمقًا، واإلرتاج ىو: (ُأرتجت عميؾ األمور)
. الصائبة، وأقفمت عنؾ اآلراء المحمودة

. يعني االعتذار والتوبة واإلقباؿ: (وُمِنْعَت أمراً )
يشير إلى أنو لو أقبؿ بالتوبة واإلنابة ُقِبَؿ منو اآلف، قبؿ الوصوؿ إلى : (ىو منؾ اليـو مقبوؿ)

ساحتو بالجنود والعساكر، فأما إذا أظمتيـ السيوؼ، وصاروا تحت حكميا فربما ال تقبؿ منو التوبة، 
. وىذه منو إشارة إلى أنو في تمؾ الحاؿ ال يقبؿ منو ما يكوف مف جيتو في حاؿ الرفاىية

 
إل ى عبد اهلل بف العباس رضي اهلل عنو  (2[)عميو السبلـ]ومف كتاب لو  (66)

نما أعاده ىاىنا، ألف فيو أمرًا لـ يتقدـ ذكره، وأكثره قد فسرناه : وقد تقدـ بخبلؼ ىذه الرواية وا 
. وشرحنا معانيو مف قبؿ، فبل وجو لتكريرىا

يريد أف مف بموى الدنيا وفتنيا وما فييا مف : (أما بعد؛ فإف المرء ليفرح بالشيء الذي لـ يكف ليفوتو)
المحف، ىو أف األمر المحتـو وصولو إلى ابف آدـ يفرح بو ويصيب قمبو منو سرور مف أجؿ 

. استيبلئو عميو
ويصيبو األسؼ والحزف عمى ما كاف المعمـو مف حالو : (ويحزف عمى الشيء الذي لـ يكف ليصيبو)

يثار المصمحة أال يكوف فارحًا بما وصؿ؛ ألنو البد  أنو ال يصؿ إليو أصبًل، وكاف مف حكـ العقؿ وا 
منو، وأالَّ يحزف عمى ما تعذر وصولو ألنو يستحيؿ وصولو، وىو في كبلمو ىذا يشير إلى ىمع 

. النفس وشؤميا، وأف ىواىا مخالؼ لحكـ العقؿ وأصمو
 __________

. نيوضو(: ب)في  (1)
 .وشرح النيج( ب)زيادة في  (2)

(5/2022 )

 

ال يكف ىمؾ في الدنيا ىو  (1)يعني: (فبل يكف أفضؿ ما نمت مف دنياؾ في نفسؾ بموغ لذة)
. المواظبة عمى حصوؿ المذات واالنيماؾ فييا، فإف في ىذه الحالة تشبيًا بالبيائـ



 

 

. مف عدو لؾ، وأخذ الثأر منو: (أو شفاء غيظ)
. إزالتو، استعارة لو مف إطفاء النار، وىو إزالة تميبيا: (ولكف إطفاء باطؿ)
حياء حؽ) عبلء أمره عف أف يكوف ميتًا خامبًل ذكره(: (2)وا  . إشادة ذكره وا 
 
إل ى قثـ بف العباس وىو عاممو عمى مكة  (3[)عميو السبلـ]ومف كتاب لو  (67)
الناس فييا  (5)مناسكو وتتبعو (4)األمر بإقامتو ىو بياف فروضو وسنف: (أما بعد، فأقـ لمناس الحج)

عبلء مناره (6)وبتعميميا شادة أمر اهلل بإظيار شعائره وا  . مف ال يعمميا، وا 
أراد أياـ عقوباتو في األمـ الماضية، وما أصاب مف خالؼ أمره مف ذلؾ، أو : (وذكرىـ بأياـ اهلل)

. وىي أياـ الحج، وما ينبغي فييا مف المناسؾ وأنواع القرب (7)ذكرىـ أياـ طاعاتو
الغداة والعشي؛ ألف الحر في الحجاز عظيـ فبل يكاد ينتفع : العصراف ىما: (واجمس ليـ العصريف)

. فيو بقضاء الحوائج إال فييما
. في أمر دينو، وبصّْره جيمو، وعمّْمو ما جيؿ مف أمره: (فأفت المستفت ي)
. ما غبي عميو: (وعمـ الجاىؿ)
. ما نسيو مف ذلؾ: (وذكر العالـ)

 __________
. أي(: ب)في  (1)
. وليكف سرورؾ بما قدمت، وأسفؾ عمى ما خمفت، وىمؾ فيما بعد الموت: بعده في شرح النيج (2)
. وشرح النيج( ب)زيادة في  (3)
. وتبييف مناسكو(: ب)في  (4)
. ويتبعو(: أ)في  (5)
. ويتعمميا(: أ)في  (6)
 .طاعتو(: ب)في  (7)

(5/2023 )

 

الذي يختمؼ لقضاء الحوائج، وغرضو مف : السفير ىو: (وال يكف لؾ إلى الناس سفير إال لسانؾ)
( 2)حوائجيـ بنفسو مف غير واسطة إال لسانؾ، فمـ يستثف مف الوسائط (1)ىذا مباشرة الناس لقضاء

. إال إياه مبالغة في التحذير عف ذلؾ
ال تكفُّ : مبالغة في الظيور لمناس والتكشؼ لقضاء حوائجيـ، كما يقاؿ: (وال حاجب إال وجيؾ)

. ألحد منيـ عقوبة إال عفوؾ وال سوط إال رضاؾ



 

 

أراد فإذا كاف ألحد مف أىؿ واليتؾ حاجة إليؾ، فبل تحجبف (: (3)وال تحجبّف ذا حاجة عف لقائؾ بيا)
. نفسؾ عف أف تكوف مبلقيًا لو بيا

. صرفت الحوائج ومنعت: (فإنيا إف ذيدت)
. ورودىا إليؾ ووصوليا إلى ناحيتؾ(: (4)عف أبوابؾ في أوؿ وردىا)
لـ يكف لؾ فضؿ عمى إتماميا مف بعد؛ ألف الحمد والشكر في : (لـ تحمد فيما بعد عمى قضائيا)

نقص حاليا لما يقع في نفس  (5)قضائيا إنما يكوف بإكمالو وتحصيمو عمى أحسف وجو، وبعد الرد قد
. صاحبيا مف االنكسار والحقارة والذؿ بالرد

. الذي أمرناؾ بقبضو وجعمنا لؾ والية عمى أخذه(: مف ماؿ اهلل (6)وانظر إلى ما اجتمع معؾ)
. يميؾ ويكوف مختصًا بؾ وساكنًا معؾ: (فاصرفو إلى مف ِقَبَمؾَ )
. صاحب العولة واألوالد: (مف ذي العياؿ)
. وذي المجاعة، يعني الجوع مف الفقراء وأىؿ الفاقة: (والمجاعة)
(. 7)متوخيًا باإلصابة: (مصيباً )
. سد اهلل مفاقره أي أغناه: أي الفقر، يقاؿ(: (8)مواضع المفاقر)
. وذوي الحاجات مف الفقراء أيضاً : (والحاجات)

 __________
. بقضاء(: ب)في  (1)
(. ب)مف الوسائط، سقط مف  (2)
. ليا(: ب)في  (3)
. ورودىا(: ب)في  (4)
. فقد(: ب)في  (5)
(. ب)عندؾ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (6)
. لئلصابة(: ب)في  (7)
 .مواضع المفاقر والخبلت: وشرح النيج( ب)في  (8)

(5/2024 )

 

. فضؿ الماء في اإلناء يفضؿ: مف ذلؾ أي بقي مف قوليـ: (وما فضؿ)
. مف المسمميف وأىؿ الفقر والحاجة أيضاً : (عف ذلؾ فاحممو إلينا لنقسمو فيمف ِقَبَمنا)
يعني في الدور والبيوت المعمورة، والخانكات والربط، : (ومر أىؿ مكة أال يأخذوا مف ساكف أجراً )

وسائر المنازؿ التي ينتفع بيا لموقوؼ والسكوف، فبل يأخذوا في مقابمة منافعو عوضًا عينًا وال منفعة 



 

 

. أصبلً 
أي سواء المقيـ فيو مف أىمو وأىؿ : [25:الحج]({َسَواًء اْلَعاِكُؼ ِفيِو َواْلَبادِ }:فإف اهلل تعالى يقوؿ)

البادية مف غير أىمو فإنيـ مستووف فيو، ثـ اختمؼ رأي العمماء في ذلؾ، فأما أبو حنيفة فمنع مف 
، ولـ يحضرني مذىب ألصحابنا فأنقمو (2)محتجًا باآلية، وجوَّز ذلؾ الشافعي (1)بيع الدور وكرائيا

مقالة أمير المؤمنيف في ذلؾ، ثـ فسر العاكؼ والباد  (3)في ىذه المسألة، والظاىر مف مذىبيـ ىي
: بقولو

ويحكى عف عمر أنو اشترى في مكة (: مف غير أىمو (4)الذي يحج إليو: المقيـ، والبادي: فالعاكؼ)
. دارًا لمسجف

ياكـ) . لؤلعماؿ التي يحبيا ويريدىا ويرضاىا(: لمحابو (5)وفقنا اهلل وا 
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى سمماف الفارسي رحمو اهلل قبؿ أياـ خبلفتو  (68)
يعني أنيا معجبة لنظارتيا (: مثؿ الدنيا مثؿ الحية، ليف مسيا، قاتؿ سميا (6)أما بعد؛ فإف)

وحسنيا، فيي لينة إذا مسيا أحد، وىي ميمكة لمف انخدع بيا، والميف والمس والقتؿ بالسـ مف 
. االستعارات الرشيقة لما ىي عميو مف الخدع، ولما فييا مف الغرور

 __________
. وكراىا(: ب)في  (1)
. 33-18/32انظر شرح ابف أبي الحديد  (2)
(. ب)ىي، سقط مف  (3)
. ، وشرح النيج(ب)إليو، زيادة في  (4)
ياؾ(: ب)في  (5) . وا 
 .فإنما: في شرح النيج (6)

(5/2025 )

 

. يروقؾ، ويميؽ بخاطرؾ ونفسؾ مف زخارفيا ونفائسيا: (فأعرض عمَّا يعجبؾ منيا)
. أي يصاحبؾ ويكوف معؾ عند فراقيا: (لقمة ما يصحبؾ منيا)
ُـّ منيا ويمصؽ بالخاطر مف تعبيا وعنائيا(: (1)وضع عنؾ ىموميا) . ما ُيَي
. لميقيف الحاصؿ لؾ بكونيا منقطعة فانية(: مف انقطاعيا (2)لما أيقنت بو)
منيا،  (4)أراد المبالغة في األمر في التحذير(: ، أحذر ما تكوف منيا(3)وكف آنس ما تكوف بيا)

وأبعد ما يكوف الحذر عند األنس بيا، فإذا جعؿ الحذر ىو األنس بيا نفسو، فقد بمغت مبمغًا عظيمًا 



 

 

. ال يمكف وصفو
ف) . سكنت نفسو واستقر خاطره إلى شيء مف سرورىا(: صاحبيا كمما اطمأف فييا إلىسرور (5)وا 
. يحذره وتنفر عنو نفسو (7)أظيرتو إلى مكروه مف مكروىاتو(: إلى محذور (6)أشخصتو)

. وقد مضى في كبلمو في ذـ الدنيا ما ىو أبمغ مف ىذا
 __________

. ىمومؾ(: ب)في  (1)
. لما أيقنت بو مف فراقيا وتصرؼ حاالتيا: والعبارة في شرح النيج(. ب)بو، زيادة في  (2)
. منيا(: ب)في  (3)
. بالتحذير(: ب)في  (4)
. فإف: وشرح النيج( ب)في  (5)
أو إلى : استشخصتو، وبعد العبارة في شرح النيج: إلخ، وفي نسخة...أشخصتو عنو(: ب)في  (6)

. إيناس أزالتو عنو إلى إيحاش، والسبلـ
 (.ىامش في ب)مكروىاتيا، : في نسخة (7)

(5/2026 )

 

( 1)ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى الحارث اليمداني (69)
. ىمداف أكثر أىؿ اليمف مف حاشدىا وبكيميا، وىو بالداؿ بنقطة مف أسفميا

. فأما ىمذاف بالذاؿ بنقطة مف أعبلىا فيـ نوع مف العجـ
. مضى تفسيره غير مرة: (أما بعد، فتمسؾ بحبؿ القرآف وانتصحو)

 __________
 مف أصحاب ، ى65ىو الحارث بف عبد اهلل بف جابر اليمداني األعور، أبو زىير، المتوفى سنة (1)

كاف الحارث األعور أفقو الناس، : أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، قاؿ أبو بكر بف أبي داود
 96ػ95معجـ رجاؿ االعتبار ص). وأفرض الناس، وأحسب الناس، تعمـ الفرائض مف عمي

الحارث بف عبد اهلل بف كعب :  كما يمي18/42، ونسبو في شرح النيج البف أبي الحديد (164)ت
 .بف أسد بف نخمة بف حرث بف سبع بف صعب بف معاوية اليمداني

(5/2027 )

 



 

 

التبس عميَّ معنى آية مف : ويحكى أف أعرابيًا دخؿ عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، فقاؿ
وما : ، فقاؿ[103:آؿ عمراف]{َواْعَتِصُموا ِبَحْبِؿ المَِّو َجِميعاً }: (1)القرآف ففسرىا لي، وتبل قولو تعالى

الحبؿ الذي أمر اهلل باالعتصاـ بو؟ وكاف أمير المؤمنيف إلى جنب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو، 
(. 2)((ىذا حبؿ اهلل فاعتصموا بو)): فوضع النبيعميو السبلـ يده عمى كتؼ أمير المؤمنيف، وقاؿ

فيو،  (3)يريد امتثاؿ أوامره فيما تناولو مف االنكفاؼ عما حـر اهلل: (وأحؿ حبللو، وحـر حرامو)
. والتحميؿ لما كاف متناواًل لو ومبيحًا لو

المنزلة عمييـ، أو يريد نبوة ]أراد إما نبوة األنبياء كميـ والكتب السالفة : (وصدؽ بما سمؼ مف الحؽ)
ليو اإلشارة بقولو تعالى(4 )[الرسوؿ وما جاء بو مف العمـو الغيبية السالفة الَِّذيَف ُيْؤِمُنوَف ِباْلَغْيِب }: ، وا 

بَلةَ  [. 3:البقرة]{َوُيِقيُموَف الصَّ
 __________

(. ب)تعالى، سقط مف  (1)
، وأخرج الحاكـ الحسكاني -خ-رواه الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني في أعبلـ نيج الببلغة  (2)

بسنده عف عمي بف موسى الرضا، عف آبائو، عف عمي عميو  (177) برقـ 1/130في شواىد التنزيؿ 
مف أحب أف يركب سفينة النجاة، )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: السبلـ، قاؿ

، وذكر ((ويستمسؾ بالعروة الوثقى، ويعتصـ بحبؿ اهلل المتيف، فميواؿ عميًا وليأتـ باليداة مف ولده
واعتصموا بحبؿ }: نحف حبؿ اهلل الذي قاؿ اهلل: بسنده عف جعفر بف محمد قاؿ (178)تحت الرقـ 
فمف تمسؾ بو كاف [ كذا]اآلية، فالمستمسؾ بوالية عمي بف أبي طالب المستمسؾ بالبر {...اهلل جميعاً 

. انتيى. مؤمنًا، ومف تركو كاف خارجًا مف اإليماف
(. ب)اهلل، زيادة في  (3)
 (.ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (4)

(5/2028 )

 

في الزواؿ  (2)يريد اتعظ بذلؾ، فإف ما يأتي منيا(: بقي منيا (1)واعتبر بما مضى مف الدنيا ما)
. والتقضي والنفاد مثؿ ما مضى مف غير تفرقة

. في التغير واالنقطاع: (فإف بعضيا يشبو بعضاً )
. في الذىاب وسرعة التقضي: (وآخرىا الحؽ بأوليا)
. أي جميع ما فييا زائؿ ال محالة: (وكميا حائؿ)
. لمف ىو في يده ومبايف لو: (مفارؽ)
: فيو وجياف: (وعظـ اسـ اهلل أف تذكره إال عمى حؽ)



 

 

ليو : أحدىما أف يريد أنو ال ينبغي ذكر القسـ باهلل تعالى وصفاتو إال عمى حؽ لؾ أو عميؾ، وا 
، أي تعرضونو وتذكروف اسمو في [242:البقرة]{واََل َتْجَعُموا المََّو ُعْرَضًة أَلْيَماِنُكـْ }: اإلشارة بقولو تعالى

. األمور الحقيرة النازلة
عمى جية الحمؼ واإلقساـ في األمور  (3)أف يكوف مراده المنع مف ذكر اسـ اهلل تعالى: وثانييما

. المباحة كأكؿ الطعاـ، فبل ينبغي أف يقسـ وال يسأؿ باهلل
. العيش أىوف مف أف يحمؼ عميو: وعف الحسف أنو قاؿ

. فإنو ُييِوف حاؿ الدنيا، ويكسر النفس عف اليمة بأمور كثيرة: (وأكثر ذكر الموت)
. مف األىواؿ العظيمة واألخطار الجسيمة: (وما بعد الموت)

 __________
. لما: وشرح النيج( ب)في  (1)
. فييا(: ب)في  (2)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (3)

(5/2029 )

 

يكوف سببًا  (1)إال أف تكوف واثقًا بشيء مف أعمالؾ الصالحة بما: (وال تتمفَّ الموت إال بشرط وثيؽ)
َـّ، : ال يتمنيف أحدكـ الموت، فإف كاف البد فميقؿ)): في نجاتؾ وحسف عاقبتؾ، وفي الحديث المَُّي

(. 2()(أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وأمتني ما كانت الوفاة خيرًا لي
أراد أنؾ ال تعمؿ شيئًا مف (: كؿ عمؿ يعمؿ بو في السر، ويستحيى منو في العبلنية (3)واحذر)

. األعماؿ سرًا إال ما تقدر ظيوره وال يضرؾ شيء منو، فما ىذا حالو فيو خير األعماؿ
ألنو ال ينكره إال مف أجؿ اشتمالو عمى القب  : (واحذر كؿ عمؿ إذا سئؿ عنو صاحبو أنكره)

. والشناعة، فمف أجؿ ىذا يزيمو عف نفسو ويدفعو عنيا
و العذر نحوه: (واعتذر منو) . ووجَّ
ما يرمى، وأراد أنؾ ال تفعؿ ما تبلـ عميو : الغرض(: (4)وال تجعؿ عرضؾ غرضًا لنباؿ القوؿ)

. فتكوف متعرضًا بذلؾ لمطعف باأللسنة مف جية الخمؽ
 __________

. لما(: ب)في  (1)
بسنده يبمغ بو إلى أنس بف مالؾ  (359) برقـ 339أخرجو اإلماـ أبو طالب في أماليو ص (2)

الميـ، أحييني ما كانت الحياة خيرًا لي، : ال يتمنيفَّ أحدكـ الموت لضر نزؿ بو، ولكف ليقؿ)): بمفظ
عف أنس أيضًا مع اختبلؼ يسير في لفظ  (358)وىو فيو برقـ ( (وأمتني إذا كانت الوفاة خيرًا لي



 

 

.  بسنده عف أبي ىريرة2/188أولو، وأخرجو المرشد باهلل في األمالي الخميسية 
واحذر كؿ عمؿ يرضاه صاحبو لنفسو، ويكرىو لعامة : قبؿ ىذه العبارة في شرح النيج (3)

. ص  نيج: ، وقاؿ في آخره(ب)المسمميف، انتيى، وىو في ىامش 
 .لنباؿ القـو: في شرح النيج (4)
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يعني ما غمب عمى ظنؾ صدؽ قائمو فانقمو : (وال تحدث الناس بكؿ ما سمعت، فكفى بذلؾ كذباً )
عمى جية الحكاية عنو، وما لـ يكف األمر فيو كذلؾ فبل تحدث بو وال تنقمو، فإنو ليس كؿ ما يقاؿ 

ذا كاف القوؿ بعضو صدؽ وبعضو يكوف كذبًا فنقمو كمو يكوف كذبًا المحالة، والمخبر  صدقًا وحقًا، وا 
. بالكذب يكوف كاذبًا فيما أخبر بو منو

يعني ال يكف كمما قيؿ لؾ بشيء مف األقواؿ رددتو (: (1)وال َتُردَّ عمى الناس في كؿ ما حدثوؾ بو)
. وأنكرتو

نكارؾ لحالو كمو أمارة الجيؿ والغباوة بأمره وحالو: (فكفى بذلؾ جيبلً ) . ألف ردؾ لو وا 
أي كمما عرض لؾ جانب مف الغيظ فكؼ عف إنفاذه، وصبّْر عميو نفسؾ، وال تظيره : (واكظـ الغيظ)

. فإف عواقبو محمودة، واألجر عميو عظيـ
. أي كؼ عف العقوبة، وتصبَّر عمى ذلؾ: (واحمـ عند الغضب)
ذا قدرت عمى االنتقاـ فالتجاوز والصف  ىو أفضؿ(: (2)وتجاوز عند القدرة) . يريد وا 
يريد إذا زؿ إنساف في حقؾ فاصف  عنو فإف ذلؾ أقرب (: تكف لؾ العاقبة (3)واصف  عف الزلة)

. لمظفر بو بعد ذلؾ
اطمب إصبلحيا، واإلصبلح ليا مف جيتؾ، أعظـ مف (: (4)واستصم  كؿ نعمة أنعـ اهلل بيا عميؾ)

. تأدية شكرىا، واالعتراؼ بموقعيا وحاليا
يعفَّ نعمة مف نعـ اهلل عندؾ) ضاعتيا إغفاليا عما يتوجو ليا مف الشكر وكفرىا، وال : (وال ُتضّْ وا 

. إضاعة ليا أبمغ مف ذاؾ
 __________

. وشرح النيج( ب)بو، زيادة في  (1)
. المقدرة: في شرح النيج (2)
. إلخ...واصف  مع الدولة : في شرح النيج (3)
 (.ب)أنعميا اهلل عميؾ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (4)
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ظيار الفقر، وتكتـ النعمة، بؿ إذا : (َوْلُيَرعميؾ أثر ما أنعـ اهلل بو عميؾ) يريد ال تكثر التباؤس، وا 
ليو اإلشارة بقولو تعالى َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَّْؾ }: كانت عندؾ نعمة اهلل تعالى فأظيرىا في حالؾ، وا 

ذا أظيرت فحسف الحاؿ خبر عنيا وحديث بيا[11:الضحى]{َفَحدّْثْ  . ، وا 
. أعظميـ في الفضؿ وأعبلىـ درجة عند اهلل تعالى: (واعمـ أف أفضؿ المؤمنيف)
عبلء كممتو، : (أفضميـ تقدمة مف نفسو وأىمو ومالو) بإنفاؽ النفس بالجياد في إعزاز ديف اهلل وا 

سداء المعروؼ إلييـ، والصبر  نفاؽ الماؿ لوجيو وتقديمو أمامؾ، وىكذا الحاؿ في األىؿ بإكراميـ وا  وا 
. عمى ما فرط مف األذى منيـ

نؾ ما تقدّْـ مف خير) . مف األعماؿ الصالحة في جميع وجوىيا: (وا 
. ما يذخر ويخبأ: عاقبتو وأمره، والذخر: (يبؽ لؾ ذخره)
، فيكوف (1)يعني وما تؤخّْره مف أموالؾ بعد موتؾ يأخذه الوارث بعدؾ: (وما تؤخّْر يكف لغيرؾ خيره)

. لو ثوابو بالصدقة والتقرب إلى اهلل بو
. الصحابة مصدر صحبو صحابة، ويفيؿ رأيو أي يضعؼ: (واحذر َصَحاَبَة مف يفيؿ رأيو)
. أي ويكوف عممو منكراً : (وينكر عممو)
يشير إلى مف صاحب األشرار فيو منيـ، ومف صاحب األخيار : (فإف الصاحب معتبر بصاحبو)

( 2)((المرء عمى ديف خميمو، فمينظر أحدكـ مف يخالؿ)): فيو منيـ، وفي الحديث
 __________

(. ب)بعدؾ، سقط مف  (1)
ومسند أحمد بف  (2378) إلى سنف الترمذي 8/664عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث  (2)

تحاؼ السادة المتقيف 4/171، والمستدرؾ لمحاكـ 2/303،334حنبؿ ، وتفسير 234، 6/198، وا 
لى غيرىا مف المصادر انظرىا ىناؾ4/179القرطبي  . ، وا 

 في 2/14ورواه القاضي العبلمة عمي بف حميد القرشي رحمو اهلل في شمس األخبار : قمت_… _ 
 (.وانظر تخريجو فيو)عف أبي ىريرة، وعزاه إلى مسند الشياب لمقضاعي،  (102)الباب 

(5/2032 )

 

 .
. البمداف العظيمة والمدف الكبيرة: (واسكف األمصار العظاـ)



 

 

الخمر جماع )): ما يجمع عددًا، ومنو قوليعميو السبلـ: الِجماع بالكسر: (فإنيا ِجماع المسمميف)
(((. 1)اآلثاـ

. عف اهلل وعف أمر اآلخرة: (واحذر منازؿ الغفمة)
ومواضع الجفاء والقسوة والببلدة،، يعني القرى المنفردة عف أىؿ الخير والصبلح، والدعاء : (والجفاء)

. إلى اهلل والتذكير بو
. مف اإلخواف المحبيف لمخير والفاعميف لو: (وقمة األعواف عمى طاعة اهلل)
أراد أنؾ ال تشتغؿ بأمر ال ييمؾ حالو، واقصر نفسؾ عمى أمرىا مف : (واقصر رأيؾ عمى ما يعنيؾ)

. غير زيادة، ففيو شغؿ لؾ عف غيره
ياؾ ومقاعد األسواؽ) . والقعود فييا: (وا 
يعني أنو يحضرىا في أكثر حاالتو؛ لما يحصؿ فييا مف مراداتو ودعائو : (فإنيا محاضر الشيطاف)

. ألىميا إلى االنقياد ألمره
يعني أنو كثير ما يسن  فييا المقاتمة والشجار الطويؿ، والخصومات العظيمة، : (ومعاريض الفت ف)

. وىذه األمور كميا أعظـ ُوَصؿ إبميس، وأقوى حبائمو
يريد إذا تفكرت في نعـ اهلل تعالى وفضائمو عميؾ، فتعمد في : (وأكثر أف تنظر إلى مف فضمت عميو)

. ذلؾ بأف تنظر إلى مف أنت فوقو في النعمة، وأعظـ منو حالة فييا
 __________

 .اإلثـ(: ب)في  (1)
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يريد إذا فعمت ذلؾ، فإنو يدعوؾ ال محالة إلى شكر النعمة التي أنت : (فإف ذلؾ مف أبواب الشكر)
انظر إلى مف ىو )): فييا، ويعظـ قدرىا عندؾ، وقد ورد مثؿ ما ذكره عف الرسوؿ عميو السبلـ
(. 1()(دونؾ، وال تنظر إلى مف ىو فوقؾ، فإنو أجدر أال تزدري نعمة اهلل عميؾ

بالسفر في يـو الجمعة؛ ألنو يـو عيد لممسمميف واستقرار  (2)يريد التتعمد: (وال تسافر في يـو جمعة)
ذا : كاف والبد مف ذلؾ فبل تسافر فيو (3)ورفاىية عمى األنفس، وا 

صبلح أحواؿ : (حتى تشيد الصبلة) ألف شيودىا أفضؿ المحالة مما تخرج لو مف طمب األرزاؽ وا 
. المعيشة

(. 5)مياجرًا في سبيؿ اهلل، وىو بالضاد المنقوطة(: في سبيؿ اهلل (4)إال فاضبلً )
يكوف عذرًا لؾ في الخروج مف غير صبلة الجمعة، نحو خوؼ عند التخمؼ : (أو في أمر تعذر بو)

. عف الرفقة، أو غير ذلؾ مف األعذار في ذلؾ



 

 

، ومف جممتيـ عبد اهلل (6) [إلى غزاة مؤتة]وفي الحديث إف الرسوؿ عميو السبلـ لما جيز أىؿ مؤتة 
؟ ((ما خمفَّؾ)): بف رواحو، فخرج الناس وتخمؼ عبد اهلل، فمما رآه الرسوؿ قاؿ لو

 __________
 بسنده يبمغ بو إلى أبي ذر، 1/73أخرجو مف حديث طويؿ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (1)

 عف أبي ذر الغفاري، وعزاه إلى 2/244والقاضي عمي بف حميد القرشي في مسند شمس األخبار
المجالس برواية السماف، وعزاه العبلمة محمد بف حسيف الجبلؿ في كشؼ األستار عف أحاديث 

. شمس األخبار إلى عبد بف حميد، والطبراني في الكبير عف أبي ذر
. يريد وال تتعمد السفر(: ب)في  (2)
. فإذا(: ب)في  (3)
. فاصبًل، بالصاد الميممة: في شرح النيج (4)
. وىو بالضاد المنقوطة، أي مياجرًا في سبيؿ اهلل(: ب)العبارة مف أوليا في  (5)
 .ما بيف المعقوفيف( ب)سقط مف  (6)

(5/2034 )

 

أو روحة  (1)لغدوة في سبيؿ اهلل)): أحببت صبلة الجمعة معؾ يا رسوؿ اهلل، فأنكر عميو وقاؿ: فقاؿ
(. 2()(خير مف الدنيا وما فييا

. فكبلـ أمير المؤمنيف يشير إلى ىذا
أمر عسير صعب، فإذا  (4)يريد أف المواظبة عمى طاعة اهلل تعالى(: اهلل في جمؿ أمورؾ (3)وأطع)

. كاف كذلؾ، فميكف ذلؾ في جمؿ األمور، فمعؿ اهلل أف يصمحيا بذلؾ
. يريد أنيا أفضؿ األعماؿ(: (5)فإف طاعة اهلل تعالى فاضمة عمى غيرىا)
يعني اخدعيا عف اتباع الشيوات واشغميا بعبادة اهلل بترغيبيا في حسف : (وخادع نفسؾ في العبادة)

. عاقبتيا وطيب عيشيا في اآلخرة، ونعيميا في الجنة
. السيولة: مف الرفؽ، وىو: (وارفؽ بيا)
. بتكميفيا لؤلعماؿ الشاقة القاىرة: (وال تقيرىا)
. أي ما تيسر مف حاليا مف غير مبللة ليا وال سآمة عمييا: (وخذ عفوىا)
أي وخذ منيا ما تكوف ناشطة إليو، فإف ذلؾ أقرب إلى المداومة وأعظـ في االستمرار : (ونشاطيا)

. عمى الطاعة
. مف ىذه الفرائض الواجبة، والفروض البلزمة لؾ: (إال ما كاف مكتوبًا عميؾ مف الفريضة)
بسيولة أو عسرة في ذلؾ؛ ألف المصمحة ىو في أدائيا  (6)سواء كاف ذلؾ: (فإنو ال بد مف قضائو)



 

 

. مطمقًا، وليذا فرضت
 __________

(. ب)اهلل، زيادة في  (1)
: بسنده عف سيؿ بف سعد الساعدي قاؿ (472) برقـ 539وروى الموفؽ باهلل في االعتبار ص (2)

غدوة في سبيؿ اهلل أو روحة خير مف الدنيا وما )): سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يقوؿ
بسنده عف عمي عميو  (482) برقـ395وأخرجو مف حديث اإلماـ أبو طالب في أماليو ص( (فييا

. ((لروحة في سبيؿ اهلل أو غدوة خير مف الدنيا وما فييا)): السبلـ، وفيو
(. ىامش في ب)فأطع اهلل، : في نسخة (3)
(. ب)تعالى، سقط مف  (4)
(. ىامش في ب)عمى ما سواىا، وكذا في نسخة، : في شرح النيج (5)
 (.ب)ذلؾ، سقط مف  (6)
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. الضمير لمفرائض المكتوبة مف ىذه الصموات: (َوَتَعاُىِدَىا)
. أوقاتيا التي تؤدى فييا، وتأىب ليا وواظب عمييا: (عند محميا)
ياؾ أف ينزؿ بؾ الموت) . يرد عميؾ ويأتيؾ فجأة: (وا 
. ىربو مف سيده مف غير رضاه: (1)استعارة مف إباؽ العبد وىو: (وأنت آبؽ مف ربؾ)
طالبًا لمدنيا ومنيمكًا في طمب لذاتيا وتحصمييا، فالظرؼ ىاىنا في موضع الحاؿ : (في طمب الدنيا)

. كما قررتو
ياؾ ومصاحبة الفساؽ) الخارجيف عف الديف باقتحاـ الكبائر، والورود في العظائـ، فإنيـ ال محالة : (وا 

. شر، وىـ أىؿ الشر، فبل شر أعظـ مما ىـ فيو، وال مما ُوِعُدوا بو مف العقاب العظيـ
يشير إلى أنيـ شر ومصاحبتيـ أشر، ومف صاحبيـ فيو الحؽ بيـ في : (فإف الشر بالشر ُمْمَحؽٌ )

. الشر
، وأراد إما عظـ اهلل تعالى بفعؿ ما يجب لو مف الطاعة (2)التعظيـ والترزيف: التوقير: (ووقَّر اهلل)

ما عظـ اهلل تعالى بتعظيـ أوليائو، كما يقاؿ أحب اهلل أي أحبو بمحبتؾ : واالنكفاؼ عف المعصية، وا 
. ألوليائو

. الذيف يحبيـ، فإف محبتؾ إياىـ محبة لو (4)أي(: أحباءه (3)وأحب)
يتقوى بو ويتسمط، كما يكوف الجند لمسمطاف تنفذ : (واحذر الغضب، فإنو جند عظيـ مف جنود إبميس)

. بيـ أوامره، ويتسمط بيـ عمى الخمؽ



 

 

 __________
(. ب)وىو، سقط مف  (1)
. والتعزيز(: ب)الوقار، وفي : الرزانة (2)
(. ب)وأحبب، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
 (.ب)أي، سقط مف  (4)
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( 2)عاممو عمى المدينة (1)ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى سيؿ بف ُحنيؼ األنصاري (70)
. مف أصحابؾ وممف يختص بؾ: (أما بعد، فقد بمغن ي أف رجااًل ممف ِقَبَمؾَ )
. يذىبوف إليو في خفية منؾ وسرارًا مف أنفسيـ: (يتسمموف إلى معاوية)
أي تحزف عمى بطبلف ما فات عنؾ مف االنتصار بيـ، : (فبل تأسؼ عمى ما يفوتؾ مف عددىـ)

. واالعتضاد في أعظـ أمورؾ باجتماعيـ
. اإلمداد، وأراد ما يزوؿ عنؾ مف إمدادىـ لؾ في النصرة: المدد ىو: (ويذىب عنؾ مف مددىـ)
. أي تعبًا بالعيف الميممة، وانتصابو عمى التمييز بعد الفاعؿ(: (3)فكفى ليـ عناء)
. ما يشفي غيظؾ: (ولؾ منيـ شافياً )
ىذا أعني فرارىـ فاعؿ لكفى، وأراد ىربيـ مف الحؽ الذي يريده اهلل : (فرارىـ مف اليدى والحؽ)

. واليدى الذي رضيو
يضاعيـ إلى العمى والجيؿ) سراعيـ إلى األمور : اإليضاع: (وا  ضرب مف السير، وغرضو وا 

. المعمية عف الحؽ والجياالت الصارفة عنو
نما ىـ أىؿ دنيا يتقمبوف) . يريد وما حمميـ عمى ذلؾ إال أنيـ أىؿ دنيا يتصرفوف فييا(: عمييا (4)وا 

 __________
 أبو ثابت، والد أبي أمامة، بدري، ، ى38ىو سيؿ بف حنيؼ األنصاري األوسي، المتوفى سنة (1)

شيد المشاىد كميا، وكاف ممف بايع عمى الموت، وثبت يـو أحد، ثـ صحب عميِّاعميو السبلـ مف 
حيف بويع لو، واستخمفو عمى المدينة حيف سار إلى البصرة، وشيد معو صفيف، وواله فارس، ثـ مات 

انظر لوامع األنوار ). إنو كاف بدرياً : بالكوفة، وصمى عميو عمي عميو السبلـ، وكّبر عميو ستًا فقاؿ
3/96 .)
. وىو عاممو عمى المدينة في معنى قـو مف أىميا لحقوا بمعاوية: في شرح النيج (2)
. والمعنى مقارب. غيَّا، أي ضبلالً : في شرح النيج (3)
 .مقبموف: في شرح النيج (4)
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أي مسرعوف إلى ما يحصؿ مف أطماعيا بالمحاؽ بمعاوية، فكاف ذلؾ سببًا (: (1)وميطعوف ليا)
. لمخروج إليو

. تحققوه بأفئدتيـ ورأوه بأبصارىـ: (قد عرفوا العدؿ ورأوه)
. بآذانيـ: (وسمعوه)
. بقموبيـ: (ووعوه)
عمى اآلخر، وال زيادة ألحد عمى  (2)الفضؿ ألحد منيـ: (وعمموا أف الناس عندنا في الحؽ أسوة)

. القدوة: غيره في الحؽ، واألسوة
. وىي االسـ مف االستئثار: (فيربوا إلى األثرة)
. بعد يبعد بعداً : مف قوليـ: (فبعداً )
. وىما مصدراف مف المصادر التي تضمر أفعاليا وال تظير، وقد مر بيانو: (!ليـ وسحقاً )
. ما كاف ىربيـ مف جور لحقيـ مني(: ينفروا مف جور (3)إنيـ واهلل لـ)
نما طمعوا في الدنيا ونظارتيا وزىرتيا وغضارتيا، ونفروا مف : (ولـ يمحقوا بعدؿ) مف جية معاوية، وا 

. مرارة العدؿ وكوف الناس مستوييف فيو
نا لنطمع في ىذا األمر) . يعني الخبلفة: (وا 
. ما يصعب فيو فيكوف ذليبلً (: لنا صعبو (4)أف يذلؿ اهلل)
(. 5)المكاف الجرز: الحزف: (ويسيؿ لنا حزنو)
. منَّا(: (6)والسبلـ عميؾ)

 __________
(. ب)إلييا، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. ال فضؿ ألحدىـ عمى اآلخر(: ب)في  (2)
(. ىامش في ب)لف، : في نسخة (3)
. وشرح النيج( ب)اهلل، زيادة في  (4)
(. 99مختار الصحاح ص. )أرض ُجُرز وُجْرز كُعُسر وُعْسر ال نبات بيا (5)
 .والسبلـ عميؾ ورحمة اهلل وبركاتو: في شرح النيج (6)
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، منسوب إل ى بني عبد اهلل (2)لو عميو السبلـ إل ى المنذر بف الجارود العبدي (1)ومف كتاب (71)
، وقد خاف في بعض والياتو مف أعمالو (3)أو بني عبد

ني منؾ (4)أما بعد؛ فإف صبلح أبيؾ) يريد أف أباؾ لما كاف صالحًا سالكًا لطريؽ السبلمة (: غرَّ
. الظف سموؾ الولد طريؽ والده في الصبلح (6)غمب عمى (5)والخير، وربما

. السمت الحسف: اليدي ىو: (وظننت أنؾ تتبع ىديو)
(. 7)تأتي عمى طريقتو: (وتسمؾ سبيمو)

 __________
ومف كتاب لو عميو السبلـ إلى المنذر بف الجارود العبدي، وقد كاف استعممو : في شرح النيج (1)

. عمى بعض النواحي، فخاف األمانة في بعض ما واله مف أعمالو
 أمير، ، ى61بف عمرو بف خنيس العبدي، المتوفى سنة( واسمو بشر)ىو المنذر بف الجارود  (2)

كاف شريفًا، وشيد الجمؿ مع أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، وواله اإلماـ عمى إمرة اصطخر فخاف 
في واليتو، والمنذر غير معدود في الصحابة، وال رأى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو، وكاف تائيًا 

(. 7/292، واألعبلـ18/55،57انظر شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد ). معجباً 
وىـ بنو عبد القيس بف أفصي بف دعمي بف جديمة بف أسد بف ربيعة بف نزار بف معد بف  (3)

. عدناف، والمنذر بف الجارود العبدي ىو منيـ
وىـ بطف ) سيد عبد القيس ، ى20ىو بشر بف عمرو بف خنيس بف المعمى العبدي، المتوفى سنة (4)

كاف شريفًا في الجاىمية، وأدرؾ اإلسبلـ، فوفد عمى النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ  (مف أسد ربيعة
ومعو جماعة مف قومو وكانوا نصارى فأسمـ، وفرح النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بإسبلمو وأكرمو، 

(. 2/55األعبلـ ). (موضع بفارس)وعاش إلى زمف الردة، واستشيد يـو سيرؾ في عقبة الطيف 
. ربما(: ب)في  (5)
(. ب)عمى، زيادة في  (6)
 .طريقو(: ب)في  (7)
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رقى : ارتفع إليَّ مف أخبارؾ واطمعت عميو مف ذلؾ، ومنو قوليـ(: (1)فإذا أنت فيما رقّْي إليَّ عنؾ)
[. 93:اإلسراء]{َأْو َتْرَقى ِفي السََّماِء َوَلْف ُنْؤِمَف ِلُرِقيّْؾَ }: تعالى (2)الُسمَّـ إذا طمعو، قاؿ اهلل

. إال سمكتو وأخذت في طريقو: (ال تدع ليواؾ انقياداً )
َوَأْعَتْدَنا ِلْمَكاِفِريَف }: أي شيئًا ُتِعدُّه ليا، وتييّْئو مف أجميا، كما قاؿ تعالى: (وال تبقي آلخرتؾ عتاداً )

. ، أي ىيأنا ذلؾ ليـ[37:النساء]{َعَذابًا ُمِييناً 



 

 

أراد أنؾ تنعـ في الدنيا بأكؿ الطيبات، وخضميا وقضميا، وىذا ىو : (تعمر دنياؾ بخراب آخرتؾ)
. اآلخرة بإبطاؿ العمؿ ليا، واإلعراض عنيا في كؿ حالة (3)عمارة الدنيا، وخراب

. بأمواؿ اهلل المتروكة عمى يدؾ: (وتصؿ عشيرتؾ)
نفاؽ: (بقطيعة دينؾ) . أمواؿ اهلل تعالى في غير وجييا، وصرفيا في غير أىميا (4)إبطالو وىدمو، وا 
عطائيا مف ال يستحقيا: (ولئف كاف ما بمغن ي عنؾ حقاً ) . مف الخيانة في أمواؿ اهلل، وا 
جعؿ ىذا كناية عف ذلو واستحقاره، ألف جمؿ األىؿ ىو الجمؿ الذي يكوف ميراثًا : (َلَجَمُؿ أىمؾ)

. مف أبييـ، يستعممو كؿ واحد منيـ، ويمتينو كؿ منيـ في حاجتو مف غير صيانة (5)بينيـ
الذي يشدُّ بو إلى السير الجامع ليا في  (6)واحد الشسوع لمنعؿ، وىو سيره: الشسع: (وِشْسَع نعمؾ)

. ظير الكؼ
في قمة األمانة، وعدـ الثقة فيما ىو بصدده، وفيما ىو مولى (: كاف بصفتؾ (7)خير منؾ وممف)

. عميو مف ذلؾ
 __________

. عنؾ: منؾ، وأشار في ىامشيا إلى أنو في نسخة(: ب)في  (1)
(. ب)اهلل، زيادة في  (2)
خراب(: ب)في  (3) . وا 
(. ىامش في ب)بإنفاؽ، : في نسخة (4)
. الذي يكوف بينيـ ميراثًا مف أبييـ(: ب)في  (5)
. الذي يقطع مف الجمد: السير (6)
 .ومف: وشرح النيج( ب)في  (7)
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. الثغر مرَّ تفسيره، وأنو أبدًا ال يؤىؿ ألمور الحرب(: (1)فميس بأىؿ أف ُيَسدَّ بو ثغر)
. مف األمور الدينية(: (2)أو ُيْنَفَذ بو أمر)
. ترفعو عمى غيره: (أو يعمى لو قدر)
. يستحفظ وديعة، أو يكوف شريكًا في حفظيا: (أو يشرؾ في أمانة)
. عمى ما يجبى مف األمواؿ، ويكوف حفيظًا عمييا: (أو يؤمف عمى جباية)
وىذه أمارة عزلو عف الوالية؛ ألف ما تقدـ مف (: كتابي ىذا إف شاء اهلل (3)فأقبؿ إليَّ حيف يصمؾ)

: فيو أمير المؤمنيف (4)الكبلـ يدؿ عميو ويرشد إليو، والمنذر ىذا ىو الذي قاؿ
فبلف ثنى عطفو : ، ويقاؿ(5)جانباه مف لدف رأسو إلى َوِركو: عطفا الرجؿ: (إنو لنظَّار في ِعْطَفْيوِ )



 

 

. عني إذا أعرض عنؾ
. اختاؿ الرجؿ في مشيو مف الخيبلء: (مختاؿ في ُبْرَدْيو)
البزاؽ، وأراد في ىذا : غبار تفؿ فيو فأزالو، والتفاؿ ىو (6)يعني إذا ركب شراكو: (تفَّاؿ في ِشراَكْيوِ )

. كمو بياف رعونتو وحمقو، وتخايمو وتكسره واسترخائو عند سيره
 
إل ى عبد اهلل بف العباس رضي اهلل عنو  (7[)عميو السبلـ]ومف كتاب لو  (72)
اَل }: يعني أنؾ ال تتقدـ عنو وال تتأخر، تصديقًا لقولو تعالى: (أما بعد؛ فإنؾ لست بسابؽ أجمؾ)

[. 34:األعراؼ]{َيْسَتْأِخُروَف َساَعًة واََل َيْسَتْقِدُموفَ 
 __________

. أف نّسد بو ثغراً (: أ)في  (1)
. أو ننفّْذ بو أمراً (: أ)في  (2)
(. ب)إلخ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش ...يصؿ إليؾ كتابي : في شرح النيج (3)
(. ىامش في ب)يقوؿ، : في نسخة (4)
(. 717مختار الصحاح ص. )ما فوؽ الفخذ، وىي مؤنثة، وقد تخفؼ مثؿ َفِخذ، وَفْخذ: الَوِرؾَ  (5)
، السير الذي يكوف في النعؿ عمى ظير القدـ: الشراؾ (6)
 .زيادة في نسخة أخرى، وشرح النيج (7)
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. يعني وال ترزؽ ما لـ يكف رزقًا لؾ عند اهلل تعالى: (وال مرزوؽ ما ليس لؾ)
يريد أف الدىر الينفؾ عف ذلؾ، وأف حكمو جار : (يـو لؾ، ويـو عميؾ: واعمـ بأف الدىر يوماف)

عمى ىذه الحالة، واليـو الذي يكوف عميو ىو ما يمحقو فيو مف الضر والبؤس، واليـو الذي لو ىو ما 
. يمحقو فيو مف النعماء والخير

. متعاقبة (1)أحواؿ متداولة بيف الخمؽ، وأمور: (وأف الدنيا ُدَوؿٍ )
ف ضعفت عف نيمو: (فما كاف منيا لؾ أتاؾ عمى ضعفؾ) . يريد ما كاف مقدَّرًا لؾ وصولو أتاؾ وا 
. وصولو (2)تكرىو وتحذر مف: (وما كاف منيا عميؾ)
. يعني مف المصائب والببلوي، وقد مر ىذا الكبلـ في غير ىذا الموضع(: (3)لـ تدفعو بقوتؾ)
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى معاوية  (73)
. أقمب رأيي ظيرًا لبطف: (أما بعد؛ فإني عمى التردد في جوابؾ)



 

 

. أرجعو مرة بعد مرة: (واالستماع إلى كتابؾ)
. الضعؼ: الوىف: (لموىّْف رأيي)
استضعاؼ  (4)ثاقب نظري ونافذ فكرتي وصدؽ ظني وحسنو، وأراد مف ىذا كمو: (ومخطّْئ فراست ي)

رأيو في اإلجابة لمعاوية، إذ لـ يجعؿ جوابو السكوت واإلعراض عنو واالستحقار بحالو، كما قاؿ 
ـُ اْلَجاِىُموَف َقاُلوا َسبَلماً }: تعالى َذا َخاَطَبُي [. 63:الفرقاف]{َواِ 

نؾ إذ تحاولن ي األمور، وتراجعن ي السطور) نؾ فيما تحاوؿ مف األمور، وتطمبيا مني، : (وا  يعني وا 
: وتريد مني المساعدة لؾ فييا، وتراجعني بكتبؾ طالبًا ألغراضؾ فييا

. المسترخي لكثرة نومو وتيالكو فيو: الثقيؿ: (كالمستثقؿ النائـ)
. يرى في نومو أحبلمًا كاذبة: (تكذبو أحبلمو)

 __________
(. ب)وأمور، سقط مف  (1)
(. ب)مف، سقط مف  (2)
. لـ تدفعو قوتؾ(: ب)في  (3)
 .إلخ...مف ىذا الكبلـ استضعاؼ (: ب)في  (4)
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والمتردد في حاؿ قيامو ال يدري ما يفعؿ مف أموره، يثّقمو (: مقامو (2)القائـ يبيظو (1)والمتحير)
مكانو الذي ىو فيو فبل يستقر فيو، والمعنى في ىذا ىو أنو شبو حاؿ معاوية بما يطمب مف األمور 

، فيو يرى أحبلمًا كاذبة ال حقيقة ليا، وال ( 3)ويراجع بالكتب بمف استثقؿ في نومو، وغمبو النـو
: يصدؽ منيا شيء بحاؿ، فأنت فيما أنت فيو مشبو بحاؿ مف

. مف األمور: (ال يدري ألو ما يأتي)
وىذا منو عميو السبلـ استجياؿ آخر بحاؿ معاوية، فإف مف اليدري ما يأتي مف األمور : (أـ عميو)

. وما يذر فيو في غاية الجيالة، وركوب أعظـ ما يكوف مف الضبللة
. أنؾ لست نائماً  (4)يعني: (ولست بو)
نما ىو عمى جية التشبيو: (غير أنو بؾ شبيو) . يعني أنما قمت ليس عمى جية الحقيقة، وا 

ولست بو غير أنو بؾ شبيو، وكأف قياسو غير أنؾ بو شبيو؛ ألف حاؿ : سؤاؿ؛ أراه قاؿ ىا ىنا
معاوية مشبو بالنائـ كما قاؿ؟ 

وجوابو؛ ىو أف غرضو في جميع ما ذكره المبالغة في جيؿ معاوية والتيالؾ في وصفو بالغباوة، 
إنؾ : ولست بو يعني حقيقة، ثـ استأنؼ المبالغة في حالو بقولو: فشبيو أواًل بالنائـ المستثقؿ، ثـ قاؿ



 

 

، ومف قرع سمعو (5)شبيو بو، كأنو ىو النائـ عمى جية الحقيقة، وما ذكره مشبو بحاؿ معاوية
غراقيـ فييا، ودخوليـ في معانييا كؿ مدخؿ عرؼ صدؽ مقالة أمير المؤمنيف،  التشبييات لمشعراء وا 

. وعرؼ مراده مف ذلؾ
 __________

. أو المتحير(: ب)في  (1)
. يبيضو بالضاد المعجمة، وما أثبتو مف شرح النيج: في النسخ (2)
. فبل(: ب)في  (3)
. أي(: ب)في  (4)
 .مشبو بمعاوية(: أ)في  (5)
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ألحوالو رجاء أف يعود عف غيّْو، ويرجع  (1)أراد إما طمب البقاء: (وأقسـ باهلل لوال بعض االستبقاء)
ما أف يريد المباقاة تحممًا عنو وتكرمًا عف سرعة االنتقاـ منو . عف فسقو، وا 

كاف بينيـ نوازع أي : الخصومات في الحؽ، يقاؿ: النوازع ىي(: (2)لوصمت من ي إليؾ نوازع)
. خصومات ومشاجرة عظيمة، أو يكوف مراده قوالع مف انتزع الشيء عف أصمو إذا قمعو

. فتكسره، والمراد بقرعو كسره (3)[حتى تبمغو]أي تقطع ما فوقو مف المحـ : (تقرع العظـ)
. أي تذىبو، وليسو المرض إذا أذىب قواه(: المحـ (4)وتميس)
أبطأ بؾ عف الوقوؼ عمى أحسف اآلراء، : (واعمـ أف الشيطاف قد ثبطؾ عف أف تراجع أحسف أمورؾ)

(. 5)وأحمدىا عاقبة وأرضاىا هلل تعالى
. وتسمع لمف يناطقؾ بالنص  ويشافيؾ بو: (وتأذف لمقاؿ نصيحؾ)
 
كتبو بيف اليمف وربيعة  (6[)لو عميو السبلـ]ومف ِحْمٍؼ  (74)

 __________
. اإلبقاء(: ب)في  (1)
. لوصمت إليؾ مني قوارع(: ب)قوارع، والعبارة في : في شرح النيج (2)
(. ب)سقط مف  (3)
. وتنيس: في شرح النيج (4)
(. ب)تعالى، زيادة في  (5)
 .زيادة في شرح النيج (6)
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، يريد قبائؿ اليمف مف ىمداف وقحطاف وقبائؿ نزار، وىما (1)نقؿ مف خط ىشاـ بف الكمبي
ربيعة الكبرى وىي ربيعة بف مالؾ بف زيد مناة، وربيعة الصغرى ربيعة بف عامر بف : (2)ربيعتاف

ربيعة بف ُعَقْيِؿ، وربيعة بف عامر، واهلل أعمـ بمراده مف : صعصعة، وفي ُعَقْيِؿ أيضًا ربيعتاف
(. 3)ذلؾ
يعني بأجمعيـ مف يسكف منيـ القرى ومف يكوف : (ىذا ما اجتمع عميو أىؿ اليمف حاضرىا وبادييا)

. في البداوة
. بأجمعيـ أيضًا بدوىـ وقرارىـ: (وربيعة حاضرىا وبادييا)

 __________
 أبو المنذر، نسابة، ، ى204ىو ىشاـ بف محمد بف السائب الكمبي الكوفي، المتوفى سنة (1)

إخباري، محدث، أديب، مؤرخ كأبيو، روى عف أبيو، ومجاىد بف سعيد وغيرىما، وىو شيعي مف أىؿ 
جميرة األنساب، : الكوفة ووفاتو بيا، ولو تصانيؼ تزيد عمى مائة وخمسيف كتابًا ورسالة منيا

والجمؿ، والنيرواف، ومقتؿ أمير المؤمنيف، ومقتؿ حجر بف عدي، ومقتؿ الحسيف عميو السبلـ، وقياـ 
 456انظر معجـ ورجاؿ االعتبار ص). الحسف عميو السبلـ، وأخبار محمد بف الحنفية وغيرىا

((. 902)ترجمة رقـ 
. ربيعياف(: ب)في  (2)
واليمف كؿ مف ولده قحطاف نحو حمير :  ما لفظو18/66وقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (3)

وعؾ وجذاـ وكندة واألزد وغيرىـ، وربيعة ىو ربيعة بف نزار بف معد بف عدناف وىـ بكر وتغمب وعبد 
 ربيعة الَفَرس ىو ابف نزار بف معد بف عدناف، أبو قبيمة، 928القيس، وذكر في القاموس المحيط ص

وفي ُعَقْيؿ ربيعتاف ربيعة بف عقيؿ أبو الُخمعاء، وربيعة بف عامر بف عقيؿ أبو األبرص وقحافة : قاؿ
وعرعرة وقرة، وفي تميـ ربيعتاف الكبرى وىي ربيعة بف مالؾ وتدعى ربيعة الجوع، والصغرى وىي 
ربيعة بف حنظمة بف مالؾ، وربيعة أبو حي مف ىوازف وىو ربيعة بف عامر بف صعصعة وىـ بنو 

 .انتيى. مجد، ومجد أميـ

(5/2045 )

 

اهلل تعالى، يحموف حبللو ويحرموف  (1)يريد مجتمعة آرائيـ عمى حكـ كتاب: (أنيـ عمى كتاب اهلل)
. حرامو، ويوردوف ويصدروف عف أمره، ال يخالفونو في أمر مف األمور



 

 

. أي إلى إحياء أحكامو مف بمغو وسمعو: (يدعوف إليو)
أي يأمروف بما تضمف مف األحكاـ، أو أراد ال يصدروف أوامرىـ إال عمى وفقو : (ويأمروف بو)

. ونحوه
ذا دعاىـ داٍع إلى كتاب اهلل تعالى: (ويجيبوف مف دعا إليو وأمر بو) أجابوه ونصروه  (2)أراد وا 

. وأعانوه عمى أمره كمو، وىكذا حاؿ مف أمر بو يعضدونو عمى ذلؾ
أي وال يبيعونو بأبخس األثماف وأىونيا، وال يخالفونو بشيء مف حقير (: (3)وال يشتروف بو ثمناً )

. الدنيا وحطاميا
غيره مف سائر الكبلمات وسائر الكتب المنزلة، مع غيرىـ  (4)وال يتبدلوف بو: (وال يرضوف بو بدالً )

. كالييود والنصارى
يعني أنيـ مجتمعوف عمى حرب مف خالؼ ذلؾ : (وأنيـ يد واحدة عمى مف خالؼ ذلؾ وتركو)

. وأىممو، اليفترقوف عف تغييره وىدمو
ىذا ينصر ذاؾ، وذاؾ ينصر ىذا عمى ديف اهلل وكتابو، وال يحرؼ (: (5)أنصار بعضيـ لبعض)

. واليبدؿ
. أي دعوتيـ عمى ذلؾ دعوة واحدة، ال اختبلؼ فييا، وال تفريؽ(: واحدة (6)دعوة)
. ما تعاىدوا عميو مف ذلؾ: (ال ينقضوف عيدىـ)
. لرضاء مف يسترضي: (لمعتبة عاتب)
. وال يخالفونو لمكاف غضب مف يغضب منيـ: (وال لغضب غاضب)
. وال مف أجؿ أف قومًا يستذلوف قومًا ويستضعفونيـ فيقيرونيـ: (وال الستذالؿ قـو قوماً )

 __________
(. ب)كتاب، سقط مف  (1)
(. ب)تعالى، سقط مف  (2)
. ال يشتروف بو ثمنًا قميبل: في شرح النيج (3)
(. ب)بو، زيادة في  (4)
وأنيـ أنصار بعضيـ : ، وفي شرح النيج(ب)أنصار لبعضيـ بعض، وأثبتو مف (: أ)في  (5)

. لبعض
 (.ب)دعوتيـ، وكذا في نسخة، ذكره في ىامش : في شرح النيج (6)

(5/2046 )

 



 

 

، فبل يخالفوف كتاب اهلل مف أجؿ (2)وال ألف قومًا يريدوف قومًا بالمكروه(: قـو قوماً  (1)وال لمشية)
بطاؿ أعبلمو . ىذه العوارض، وال يكوف ذلؾ سببًا لتغيير أحكامو وا 

. ومف غاب (4)أي أقرَّ عمى ذلؾ مف شيد منيـ(: (3)عمى ذلؾ شاىدىـ وغائبيـ)
. ومف كاف منيـ كبيرًا يوصؼ بالحمـ والعقؿ، ومف كاف صغيرًا يوصؼ بالجيؿ: (وحميميـ وجاىميـ)
تأكيداتو وتوثيقاتو : في الوفاء بو واالستمرار عميو، وعيود اهلل: (ثـ إف عمييـ بذلؾ عيد اهلل وميثاقو)

: عمى الوفاء بما عقدت عميو، ثـ تبل ىذه اآلية
عنو يـو القيامة في الوفاء بو، وفي حفظو  (6)أي مسؤالً : [34:اإلسراء(]{َكاَف َمْسُئوالً  (5)ِإفَّ اْلَعْيدَ })

شيادة عمى ذلؾ، : (وكتب عمي بف أبي طالب): عمى ما عقد عميو، ثـ إف آخر العيد مكتوب
. وتوكيدًا ألمره، وتوثيقًا لحالو

 
( الجمؿ)في كتاب  (7)ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى معاوية في أوؿ خبلفتو، ذكره الواقدي (75)

 __________
. وال لمسبّْة: في شرح النيج (1)
. بمكروه(: ب)في  (2)
. وسفيييـ وعالميـ: بعده في شرح النيج (3)
. فييـ(: أ)في  (4)
. ومف المصحؼ الكريـ( ب)إف عيد اهلل، وصواب اآلية كما أثبتو مف (: أ)في  (5)
(. ب)أي مسئواًل، سقط مف  (6)
 أبو عبد اهلل، مؤرخ، [ ى207-130]ىو محمد بف عمر بف واقد السيمي، المدني، الواقدي  (7)

حافظ، قاضي، ولد بالمدينة، واتصؿ بياروف العباسي والبرامكة فأعطوه وقربوه، وولي قضاء شرؽ 
انظر معجـ رجاؿ ). تأريخ الفقياء وغيره: بغداد، وأكرمو المأموف كذلؾ، لو مؤلفات كثيرة منيا

 ((.782) ترجمة رقـ 398-397االعتبار ص

(5/2047 )

 

وىذا الكتاب إنما كاف في أوؿ خبلفتو، :(مف عبد اهلل عمي أمير المؤمنيف إلى معاوية بف أبي سفياف)
. وقبؿ حدوث الحوادث مف معاوية، فميذا الطفو فيو، وأجمؿ فيو عتابو

. بموغ الغاية في نصيحتي لكـ وقبوؿ المعذرة منكـ(: إعذاري فيكـ (1)أما بعد؛ فقد عرفت)
عراضي عنكـ) . عف المكافأة لكـ، واستمحاقكـ في كؿ ما فعمتموه مف األفاعيؿ المكروىة: (وا 
. أي ما عمـ اهلل وقوعو، وما سبؽ في عممو: (حتى كاف ما ال بد منو)



 

 

. مف الحروب والوقائع(: (2)وال دفع لو)
. ممَّا كاف ووقع وحدث: (وقد أدبر ما أدبر)
. مما نريد استقبالو مف األمور كميا: (وأقبؿ ما أقبؿ)
. مف سائر المسمميف الموافقيف ألمري والمتابعيف لي: (فبايع مف ِقَبَمؾَ )
. الجماعة مف الناس: الوفد: (وأقبؿ إليَّ في وفد مف أصحابؾ)
 
ومف وصية لو عميو السبلـ لعبد اهلل بف عباس عند استخبلفو إياه عمى البصرة  (76)
. جعؿ ىذا كناية عف سعة األخبلؽ وليف الجانب والعريكة: (سع الناس بوجيؾ)
. أي الترد أحدًا مف بابؾ وموضعؾ الذي أنت فيو(: (3)ومجمسؾ)
ياؾ والغضب) . احذره وجانبو أشد المجانبة: (وا 
: فبلف َطْيرة وَطْيُرْورة أي ذو طيش وفشؿ، قاؿ الكميت: يقاؿ(: مف الشيطاف (4)فإنما ىو َطْيَرةٌ )

وحممؾ عزّّ إذا ما حممت 
 

( 5)وطيرتؾ الصاب والحنظؿ
 
صبلح الحاؿ: (واعمـ أف ما قربؾ مف اهلل يباعدؾ عف النار) . مف أعماؿ البر والتقوى وا 

 __________
. عممت: في شرح النيج (1)
، والحديث طويؿ، والكبلـ كثير: بعده في شرح النيج (2)
. وحكمؾ: بعده في شرح النيج (3)
. إلخ...فإنو طيرة : في شرح النيج (4)
شجر : ، ونسبو إلى الكميت أيضًا، والصاب18/70أورد البيت ابف أبي الحديد في شرح النيج  (5)

 .2/636مّر، والبيت أيضًا في لساف العرب 

(5/2048 )

 

مف األعماؿ القبيحة، واتباع اليوى، واالنقياد لمشيطاف : (وما باعدؾ مف اهلل يقربؾ مف النار)
. واتباعو

: ثـ قاؿ لو لبلحتجاج عمى الخوارج
اعمـ أف الخوراج لما نقموا عميو ما نقموا بعث عبد اهلل بف العباس يقرر (: بالقرآف (1)ال تخاصميـ)



 

 

. عميو ما التبس عمييـ ويوضحو ليـ، ويفحميـ بالحجج والبينات، فنياه أواًل عف المخاصمة بالقرآف
لمتأويبلت الكثيرة، يمكف أف يفسره كؿ واحد بوجو لو مف  (2)محتمؿ: (فإف القرآف حمَّاؿ ذو وجوه)

. التأويؿ يخص مذىبو
. مف جية القرآف (3)أنت بقوؿ: (تقوؿ)
. بقوؿ آخر يخالفو ويعارضو: (ويقولوف)
بنصوص الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو فإنيا أقطع لبلحتماالت وأصرح (: بالسنة (4)ولكف حاجيـ)

. بالمقصود، وأشفى لمغرض
. أي معداًل يعدلوف إليو ويستمدوف منو: (فإنيـ اليجدوف عنيا محيصاً )

التخاصميـ بالقرآف، والقرآف كبلـ اهلل، وىو أبير الحجج وأعظميا حااًل، فكيؼ : سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ
منعو مف ذلؾ، وأمر بالمخاصمة بالسنة وىي أضعؼ حااًل مف القرآف؟ 

 __________
. ال تحاكميـ(: ب)في  (1)
. متحمؿ(: ب)في  (2)
. تقوؿ(: ب)في  (3)
 .حاججيـ: في شرح النيج (4)

(5/2049 )

 

وجوابو؛ ىو أف الكتاب والسنة حجتاف مف حجج اهلل تعالى عمى خمقو، وعمييما التعويؿ في جميع 
اقتباس األحكاـ مف التحميؿ والتحريـ، وغير ذلؾ مف األحكاـ الشرعية، خبل أف القرآف لما كاف 

مف سائر الفصحاء، وكاف ال محالة الشتمالو عمى  (1)المقصود منو اإلعجاز واإلفحاـ لمف تحدي بو
الببلغة والفصاحة، المفظة الواحدة محتممة لمعاني كثيرة، وتحمؿ عمى أوجو متعددة، ومف أجؿ ىذا 

نما المقصود  قد بمغ في الفصاحة والببلغة كؿ مبمغ، والسنة ليس المقصود منيا اإلعجاز واإلفحاـ، وا 
منيا البياف واإليضاح لممقاصد، فبل جـر لـ يكف احتماليا كاحتماؿ القرآف، فبل جـر أمره بما ذكرناه، 

. لما كانت تصريحاتيا أكثر في ذلؾ
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ في أمر الحكميف جوابًا ألبي موسى األشعري  (77)

(: 2)(المغازي)ذكره سعيد بف يحيى األموي في 
يعني أف كثيرًا مف الخمؽ قد غيَّروا كثيرًا (: (3)فإف الناس قد تغير كثير منيـ عف كثير مف خطيـ)

. مف طرائقيـ المحمودة التي كانوا عمييا



 

 

. إلى أطماعيا وزىرتيا: (فمالوا مع الدنيا)
نما : (ونطقوا باليوى) ( 4)[كاف ذلؾ]مف جية أنفسيـ وآرائيـ، وليس نطقيـ بالحؽ وال عمى موافقتو، وا 

. لما تابعوا الدنيا نطقوا وتكمموا بما ييوونو مف أنفسيـ
ني نزلت مف ىذا األمر منزاًل معجباً ) يريد إف إمامتي وخبلفتي أمر يستطرؼ منو ويعجب كؿ : (وا 

. أحد، لما فيو مف اتباع الحؽ وترؾ االنقياد لؤلىواء
. قالوا بو ودخموا فيو:(اجتمع بو أقواـ)

 __________
(. ب)بو، سقط مف  (1)
ومف كتاب لو عميو السبلـ أجاب بو أبا موسى األشعري عف كتاب كتبو إليو : في شرح النيج (2)

. مف المكاف الذي اتعدوا فيو لمحكومة، وذكر ىذا الكتاب سعيد بف يحيى األموي في كتاب المغازي
. حظيـ: وشرح النيج( ب)في  (3)
 (.ب)زيادة في  (4)

(5/2050 )

 

أعجبوا بآرائيـ، واستيواىـ اإلعجاب بأنفسيـ، يشير بذلؾ إلى أبي موسى، فإنو : (أعجبتيـ أنفسيـ)
. مف جممة أصحابو وأعوانو، ولكنو أعجب برأيو

ـْ َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوـَ }: أي جرحًا عظيمًا، قاؿ اهلل تعالى(: قرحاً  (2)أداوي منو (1)فإني) ِإْف َيْمَسْسُك
[. 140:آؿ عمراف]{َقْرٌح ِمْثُموُ 

، يقاؿ: الزمًا، والعمؽ بالفت  (3)أي: (أخاؼ أف يكوف َعَمقاً ) أصاب ثوبي عمؽ وىو ما : ما لـز
. يمسكو ويكوف الزمًا لو

عمى اجتماعيـ وكونيـ (: جماعة أمة محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ (4)وليس رجؿ أحرص عمى)
. مؤتمفيف

. أف تكوف قموبيـ واحدة عمى الحؽ: (وألفتيا)
. فإني أعظميـ محبة لذلؾ، وأقواىـ شيوة لو: (من ي)
. الدرجات العالية عند اهلل: (أبتغي بذلؾ حسف الثواب)
. وعظـ المنزلة الرفيعة عند اهلل تعالى: (وكـر المآب)
. الوعد: أوفي هلل تعالى بما وعدتو مف ذلؾ،والوأي(: نفسي (5)وسأفي بالذي وأيت مف)
روَّأت في األمر إذا نظرت فيو وتفكرت في أحوالو، وأراد أنو واٍؼ بما وعد، وبما : يقاؿ: (وروَّأت)

. نظر فيو وتفكر في عاقبتو مف أمور األمة



 

 

ف تغيَّرت عف صال  ما فارقتن ي عميو) ( 6)يشير إلى أبي موسى، وظاىر كبلمو أنو كاف يـو: (وا 
. فارقو عمى الطريقة الحسنى، والـز لمخصمة المثمى

 __________
. فأنا: وشرح النيج( ب)في  (1)
. منيـ: في شرح النيج (2)
(. ب)أي، سقط مف  (3)
- فاعمـ-وليس رجؿ : إلخ، وفي شرح النيج...أحرص عمى - أعمـ-وليس رجؿ (: ب)في  (4)

. إلخ...أحرص عمى 
. عمى: وشرح النيج( ب)في  (5)
 .إلخ...كاف في يـو فارقو (: ب)في  (6)

(5/2051 )

 

أراد أف أعظـ الشقاوة في اإلنساف أف يؤتيو : (فإف الشقي مف حـر نفع ما أوتي مف العقؿ والتجربة)
. ، ثـ يحـر نفع ذلؾ، وال يمحقو خيره(1)اهلل تعالى عقبًل وافرًا وتجربة في األمور عظيمة

ني أَلْعَبدُ ) . آلنؼ وأحتمي: (وا 
مف األمة  (2)أف في موضع نصب عمى نزع الجار، أي عف أف يقوؿ أحد: (أف يقوؿ قائؿ بباطؿ)

. بباطؿ مخالؼ لمحؽ
. وأف يكوف ساعيًا بفساد أمر قد أذف اهلل بصبلحو واستمراره: (وأف أفسد أمرًا قد أصمحو اهلل)
. مف األمور، فإف خوض اإلنساف فيما ال يعرفو جيالة ألمره وخبط في حالو: (فدع ما التعرؼ)
شبو حاليـ بما يسعوف بو مف النميمة، واإلغراء : (فإف شرار الناس طائروف إليؾ بأقاويؿ السوء)

. بالباطؿ، والسعي بالفساد في اإلسراع والخفة والعجمة بسرعة الطيراف
 
ومف كتاب لو عميو السبلـ إل ى أمراء األجناد لما استخمؼ  (78)
. يريد مف األمـ والقروف الماضية: (أما بعد، فإنما ىمؾ مف كاف قبمكـ)
يعني مف جية أخذ الحؽ وتناولو، فاشتروه منيـ بدفع األعواض : (أنيـ منعوا الناس الحؽ فاشتروه)

. النفيسة ليصموا إليو
: يعني وقيروىـ فأخذوا منيـ الباطؿ فافتدوه، والضمير في قولو(: (3)وأخذوىـ بالباطؿ فافتدوه)

. لمباطؿ أي فافتدوا الباطؿ عف أف يكوف مأخوذًا منيـ (4)فافتدوا
ُـّ الكبلـ في الكتب والوصايا وىو آخر القطب الثاني، ونشرع اآلف في شرح القطب الثالث  وبتمامو يت



 

 

(. 5)[إنشاء اهلل]
 

فيرس الموضوعات 
 __________

(. ب)عظيمة، سقط مف  (1)
. واحد(: ب)في  (2)
أي حمموىـ عمى الباطؿ فجاء الخمؼ مف بعد السمؼ، : فاقتدوه، وقاؿ في شرحو: في شرح النيج (3)

. انتيى. فاقتدوا بآبائيـ وأسبلفيـ في ارتكاب ذلؾ الباطؿ ظنِّا أنو حؽ لما قد ألفوه ونشئوا ورّبوا عميو
. وافتدوه(: ب)في  (4)
 (.ب)زيادة في  (5)

(5/2052 )

 

_ … _ القطب الثاني مف كبلـ أمير المؤمنيف في الكتب والرسائؿ والعيود والوصايا
_ … _ إل ى أىؿ الكوفة عند مسيره مف المدينة إل ى البصرة (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إلييـ بعد فت  البصرة (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ كتبو لشري  بف الحارث قاضيو (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى بعض أمراء جيشو (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى األشعث بف قيس وىو عامؿ أذربيجاف (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى معاوية (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إليو أيضاً  (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى جرير بف عبد اهلل البجمي لما أرسمو إل ى معاوية (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى معاوية (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى معاوية أيضاً  (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ أوصى بيا جيشًا لو (ع)ومف وصية لو 
_ … _ لمعقؿ بف قيس الرياحي حيف أنفذه مقدمة إل ى الشاـ (ع)ومف وصية لو 

_ … _ ومف كتاب لو إل ى أميريف مف أمراء جيشو
_ … _ لعسكره بصفيف (ع)ومف وصية لو 

_ … _ يقوؿ إذا لقي العدو محارباً  (ع)وكاف 
_ … _ يقوؿ ألصحابو عند الحرب (ع)وكاف 



 

 

_ … _ جوابًا لمعاوية (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى ابف عباس وىو عاممو عمى البصرة (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى بعض عمالو (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى زياد بف أبيو (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى زياد بف أبيو أيضاً  (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى ابف عباس رضي اهلل عنو (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ قبؿ موتو عمى جية الوصية (ع)ومف كبلـ لو 

_ … _ بما يعمؿ في أموالو كتبيا بعد منصرفو مف صفيف (ع)ومف وصية لو 
_ … _ كاف يكتبيا لمف يستعممو عمى الصدقات (ع)ومف وصية لو 
_ … _ ألىؿ الخراج (ع)ومف عيد لو 
_ … _ كتبو لمحمد بف أبي بكر رضي اهلل عنو حيف قمَّده مصر (ع)ومف عيد لو 
_ … _ إل ى معاوية جوابًا وىو مف محاسف الكتب (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى أىؿ البصرة (ع)ومف كتاب لو 
 _… _ إل ى معاوية (ع)ومف كتاب لو 
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_ … _ كتبيا لو بحاضر قنسريف منصرفًا مف صفيف (ع)ومف وصيتو لمحسف بف عمي 
_ … _ إل ى معاوية (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى قثـ بف العباس وىو عاممو عمى مكة (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى محمد بف أبي بكر (ع)مف كتاب لو 
_ … _ إل ى عبد اهلل بف العباس بعد قتؿ محمد بف أبي بكر بمصر  (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى عقيؿ بف أبي طالب (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى معاوية (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى أىؿ مصرلما ولَّى عمييـ األشتر (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى عمرو بف العاص (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى بعض عمالو (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى بعض عمالو عبد اهلل بف عباس (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى عمر بف أبي سممة المخزومي، عاممو عمى البحريف (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى مصقمة بف ىبيرة الشيباني (ع)ومف كتاب لو 



 

 

_ … _ إَلى زياد بف أبيو (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى عثماف بف حنيؼ األنصاري (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى بعض عمالو (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ لما ضربو ابف ُمْمَجـ لعنو اهلل وأخزاه (ع)لمحسف والحسيف  (ع)ومف وصية لو 
_ … _ إل ى معاوية (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى غيره (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى أمرائو عمى الجيوش (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى عمالو عمى الخراج (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى أمراء الببلد في معنى الصبلة (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ كتبو لؤلشتر النخعي حيف واله مصر وأعماليا (ع)ومف عيد لو 
_ … _ إل ى طمحة والزبير (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى معاوية (ع)ومف كتاب لو 

_ … _ ومف كبلـ لو أوصى بو شري  بف ىانئ لما جعمو عمى مقدمتو إل ى الشاـ
_ … _ ومف كتاب لو إل ى أىؿ الكوفة عند مسيره مف المدينة إل ى البصرة

_ … _ ومف كتاب لو إل ى أىؿ األمصار يقتص فيو ما جرى بينو وبيف أىؿ صفيف
_ … _ إل ى األسود بف قطبة صاحب حمواف (ع)ومف كتاب لو 
 _… _ إل ى العماؿ الذيف يطأ عمميـ الجيش (ع)ومف كتاب لو 
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_ … _ إل ى كميؿ بف زياد وىو عاممو عمى ىيت (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى أىؿ مصر مع مالؾ األشتر رحمو اهلل لما والَّه إمارتيا (ع)ومف كتاب لو 
إل ى أبي موسى األشعري، وىو عاممو عمى الكوفة، وقد بمغو عنو تثبيطو الناس  (ع)ومف كتاب لو 

_ … _ عف الخروج إليو لما ندبيـ لحرب أصحاب الجمؿ
_ … _ إل ى معاوية جواباً  (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى معاوية أيضاً  (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى عبد اهلل بف العباس رضي اهلل عنو (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى قثـ بف العباس وىو عاممو عمى مكة (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى سمماف الفارسي رحمو اهلل قبؿ أياـ خبلفتو (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى الحارث اليمداني (ع)ومف كتاب لو 



 

 

_ … _ إل ى سيؿ بف ُحنيؼ األنصاري عاممو عمى المدينة (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى المنذر بف الجارود العبدي (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى عبد اهلل بف العباس رضي اهلل عنو (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى معاوية (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ كتبو بيف اليمف وربيعة (ع)ومف ِحْمٍؼ لو 
_ … _ إل ى معاوية في أوؿ خبلفتو، ذكره الواقدي في كتاب الجمؿ (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ لعبد اهلل بف عباس عند استخبلفو إياه عمى البصرة (ع)ومف وصية لو 
_ … _ في أمر الحكميف جوابًا ألبي موسى األشعري (ع)ومف كتاب لو 
_ … _ إل ى أمراء األجناد لما استخمؼ (ع)ومف كتاب لو 

 _… _ فيرس الموضوعات
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الديباج الوضي 
 (السفر الثاني)في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي

 المجمد السادس
 

الديباج الوضي 
في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي 

 
لئلماـ األعظـ يحيى بف حمزة عميو السبلـ 

 
تحقيؽ 

 خالد بف قاسـ بف محمد المتوكؿ
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 القطب الثالث
في المختار مف الحكـ واألجوبة لممسائؿ والكبلـ القصير مف كبلـ أمير المؤمنيف كـر اهلل وجيو 



 

 

 الخارج في سائر أغراضو ومقاصده
 

ـَ جمع حكمة نحو ِسْدَرة وسدر، والحكمة ىي: اعمـ العالـ باألمور كميا : العمـ، والحكيـ ىو: أف الِحَك
: المتقف ليا، وقد حُكـ الرجؿ بضـ الكاؼ أي صار حكيمًا، قاؿ الشاعر

بغضًا رويدًا  (1)وابغض بغيضؾ
 

( 2)إذا أنت حاولت أف تحكما
 

أحكمت الشيء فاستحكـ أي صار : يريد إذا طمبت أف تكوف حكيمًا عالمًا، واشتقاؽ الحكمة مف قوليـ
نما سميت  (3)محكمًا، ومنو حكمة المجاـ؛ ألنيا مانعة ليا عف التقحـ عمى خبلؼ مراد الفارس، وا 

: عف فعؿ كؿ قبي ، قاؿ جرير (4)حكمة ألنيا مانعة
سفياءكـ  (5)أبني حنيفة أحكموا

 
إني أخاؼ عميكـ أف أغضبا 

 
حكمت السفيو إذا أخذت عمى يده، فمف أخذ بالِحَكـ وكاف منقادًا ليا سامعًا ألقواليا منعتو عف : يقاؿ

. أكثر اليوى
ونحف اآلف نورد ما َأُثَر عنو عميو السبلـ مف الحكـ النافعة واآلداب البالغة ما فيو ببلغ لمف اتعظ 

. (نيج الببلغة)بو، وشفاء لمف اعتمد عميو، وىو آخر األقطاب الثبلثة المقرر عمييا 
: قاؿ أمير المؤمنيف كـر اهلل وجيو

 __________
. وابغض ببغضؾ(: ب)في  (1)
.  ونسبو لمنمر بف تولب1/688لساف العرب  (2)
. أي الفرس (3)
(. ب)ألنيا مانعة، سقط مف : قولو (4)
، وابف منظور في 91حكموا، وبيت جرير أورده الزمخشري في أساس الببلغة ص(: ب)في  (5)

 .1/689لساف العرب 
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أراد بابف المبوف ولد الناقة إذا استكمؿ سنتيف ودخؿ في الثالثة؛ (: كف في الفتنة كابف المبوف )[1]
ألف أمو قد وضعت ولدًا غيره فصار ليا لبف، والبلـ فيو لتعريؼ الجنس، وغرضو مف ىذا كف في 

. الحرب مستضعفًا غير جامع لمماؿ، بحيث اليطمع فيؾ ألجؿ قوتؾ، وال في مالؾ لقمتو
أي أنو لـ ينتو إلى حالة الركوب فيكوف مركوبًا، وال ىو مما : (ال ظير فيركب، وال ضرع فيحمب)

. يحمب فيكوف ذا لبف
ما يمي الجسـ، وأراد تياوف بنفسو مف : الشعار مف الثياب(: أزرى بنفسو مف استشعر الطمع )[2]

. جعؿ الطمع شعارًا لو
. أراد أف مف أظير ضعؼ حالو لمناس فقد ذؿ في أعينيـ: (ورضي بالذؿ مف كشؼ ضره)
يعني مف جعؿ لسانو أميرًا عمى نفسو بحيث اليقدر عمى (: (1)أىاف نفسو مف أمرَّ عمييا لسانو)

ما  ضبطو وكفّْو فقد أىاف نفسو، إما بأف يتكمـ كبلمًا يورده في المتالؼ العظيمة والميالؾ الخطرة، وا 
بأف يؤذي الناس فبل يبقى لو عندىـ قدر، وربما آذوه كما آذاىـ، وفيو ما ال يخفى مف اليواف بالنفس 

سقاطيا . وا 
، وىذا حاؿ البخؿ، فإف صاحبو مذمـو : العار(: البخؿ عار )[3] كؿ أمر يكسب صاحبو الذـ والمـو

. في كؿ حاؿ (2)ممـو
 __________

. وىانت عميو نفسو مف أّمر عمييا لسانو: في شرح النيج (1)
 .ممـو مذمـو(: ب)في  (2)
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الجبف الذي  (2)العيب، وأراد أف: (1)نقصتو إذا عبتو، والمنَقصة بفت  القاؼ ىي: (الجبف منَقصة)
، وأراد أنو مف أعظـ العيوب (3)((الولد َمْبَخَمٌة َمْجَبَنةٌ )): ىو خبلؼ الشجاعة ونقيضيا، وفي الحديث

: في اإلنساف
أراد أف الرجؿ إذا كاف فقيرًا فربما تقاعد عف نصرة حقو؛ لما (: (4)الفقر يخرس الفطف عف حجتو)

: يمحقو مف المذلة بالفقر، وتياوف الناس بو، وعف ىذا قاؿ بعضيـ
ف لـ يطمعوا  عبيد ذي الماؿ وا 

مف غمرة في جرعة تشفي الصدى 
 

ف  وىـ لمف أممؽ أعداء وا 
 



 

 

( 5)شاركيـ فيما أفاد وحوى
 __________

. ىو(: ب)في  (1)
. ثـ شخط عمييا( ب)أف، كتبيا في  (2)
أخرجو مف حديث الحافظ ابف عساكر في ترجمة اإلماـ الحسف بف عمي عمييما السبلـ مف  (3)

جاء الحسف والحسيف : بسنده عف يعمى بف مرة قاؿ (145) تحت الرقـ 86-85تأريخ دمشؽ ص
يسعياف إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، فجاء أحدىما قبؿ اآلخر، فجعؿ يده في رقبتو ثـ 

ضّمو إلى إبطو، ثـ جاء اآلخر فجعؿ يده األخرى في رقبتو ثـ ضّمو إلى إبطو، ثـ قبَّؿ ىذا، ثـ قبَّؿ 
، ((أييا الناس، إف الولد مبخمة مجبنة مجيمة)): ، ثـ قاؿ((الميـ، إني أحبيما فأحبيما)): ىذا، ثـ قاؿ

وانظر )، ((إف الولد مبخمة مجبنة: ))عف األسود بف خمؼ بمفظ (146)وىو فيو أيضًا تحت الرقـ 
. 42، وأورده بمفظ المؤلؼ ىنا في مختار الصحاح ص(تخريجو في المصدر المذكور

. حاجتو: في شرح النيج (4)
 .وجوى، بالجيـ، فمعمو مف الجوى وىو الحرقة وشدة الحزف(: ب)في  (5)
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ألف الغريب تعتريو المذلة ال محالة لمكاف وحشتو بالغربة، وىكذا حاؿ : (اْلُمِقؿ غريب في بمدتو)
ف كاف في بمده وبيف عشيرتو، وليذا قاؿ بعضيـ الماؿ في الغربة وطف، : اْلُمِقؿ يمحقو مثؿ ذلؾ، وا 

. والفقر في الوطف غربة، يشير بو إلى ما ذكرناه
يعني أف كؿ مف عجز عف حفظ نفسو ومنعيا عف اتباع الشيوات، وعف كسب (: العجز آفة )[4]

. األمواؿ مف وجييا، وعف مكافأة األعداء فقد لحقتو اآلفة
. لما فيو مف تحمؿ المشاؽ العظيمة، فبل بد مف أف يكوف شجاعًا عمييا: (والصبر شجاعة)
كثرة الماؿ، وأراد أف نفوس الزىَّاد قانعة بالزىادة مطمئنة إلييا، كما أف نفوس : الثروة: (الزىد ثروة)

( 1)الزىد ثروة، يشير إلى ما ذكرناه، أو يريد أف: أىؿ األمواؿ قانعة بالثروة وساكنة إلييا، فميذا قاؿ
. ، والوجو ىو األوؿ(2)مف كثر زىده في المذات الدنيوية عظـ ثراؤه في الماؿ وكثر لقمة اإلنفاؽ فييا

أنو ساتر عف جميع مداخؿ الشؾ، أو ]مف ثوب أو قميص، وأراد  (3)ما سترؾ:اْلُجنَّة: (الورع ُجنَّة)
. أنو مف أعظـ الجنف عف النار وأجودىا حااًل في الوقاية عنيا (4)[أراد
يشير إلى أف الرضا مف أجود ما يقارف الرجؿ مف الخبلئؽ والشيـ؛ ألنو إذا كاف : (نعـ القريف الرضا)

مف : راضيًا بحالو كاف أقر الناس عينًا وأىنأىـ عيشًا؛ لرضاه بما ىو فيو، وليذا قيؿ لبعض الحكماء
أىنئ الناس عيشًا؟ 



 

 

 __________
. أنو(: ب)في  (1)
(. ب)فييا، سقط مف  (2)
. ما يسترؾ(: ب)في  (3)
 (.ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (4)
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إف اهلل بمطفو جعؿ الَرْوَح والراحة في الرضا )): أرضاىـ بحالو كائنًا مف كاف، وفي الحديث: فقاؿ
(. 1()(واليقيف، وجعؿ اليَـّ والحزف في الشؾ والسخط

يعني أنو ال ميراث أفضؿ مف ميراث العمـ، وليذا قاؿ صمى اهلل عميو وآلو (: العمـ وراثة كريمة )[5]
. ، وغرضو أنو يشرؼ صاحبيا بوراثتيا، ويعظـ حالو، ويكمؿ أمره(2)((العمماء ورثة األنبياء)): وسمـ

يشير إلى أنو بمنزلة المبلبس كمما دخؿ في أدب وألزمو نفسو كاف بمنزلة مف : (اآلداب حمؿ مجددة)
. جديدة، وأنواعو كثيرة، وضروبو مختمفة (3)يمبس ِخْمَعة

وليذا يطمع بو عمى كؿ ما خفي مف األمور الدقيقة، كما أف المرآة ترى فييا : (الفكر مرآة صافية)
. عند االطبلع كؿ صغير وكبير مف المحسوسات المدركة

 __________
مف حديث عف  (30) الحديث رقـ 40-39أخرجو الشريؼ السيمقي في األربعيف السيمقية ص (1)

إف اهلل تبارؾ اسمو بحكمو جعؿ الروح والفرج في الرضى واليقيف، )): أنس بف مالؾ، والمفظ فيو
ورواه مرفوعًا مف حديث العبلمة ابف أبي الحديد في شرح ( (وجعؿ اليـ والحزف في الشؾ والسخط

:  أف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ قاؿ لعبد اهلل بف مسعود، ثـ ذكر الحديث وفيو11/203النيج 
. إلخ((...وأف اهلل جعؿ الروح والفرج في الرضا واليقيف وجعؿ ))
أخرجو المرشد باهلل في األمالي (( العمماء مصابي  العمـ، وورثة األنبياء: ))الحديث بمفظ (2)

 بسنده يبمغ بو إلى اإلماـ األعظـ زيد بف عمي عمييما السبلـ، والحديث بالمفظ الذي 1/58الخميسية 
، وقاؿ العبلمة الجبلؿ في (24) في الباب 1/170رواه المؤلؼ ىنا ىو في مسند شمس األخبار 

.. أخرجو ابف النجار عف أنس، بمفظو: تخريجو
 .ما يخمع عمى اإلنساف مف الكسوة: حمة، والِخمعة بالكسر: ونسخة أخرى( ب)في  (3)

(6/2061 )

 



 

 

يعني أف كتماف السر مف شروط العقبلء؛ لما فيو مف ممؾ األمر (: وصدر العاقؿ صندوؽ سره )[6]
. والحكـ عمى النفس

. رجؿ بش إذا كاف طمؽ الوجو: (البشاشة حبالة المودة)
لقيتو فتبشبش بي، وأراد ىنا أف طبلقة الوجو : يقاؿ: (إصبلح المنطؽ)قاؿ ابف السّْكيّْت في 

( 2)َشَرَكو: الخمؽ ىو وصمة المودة وحبالتيا التي ُيصطاد بيا، ومنو حبالة الصائد وىي (1)وَسَباَطة
. يصيد بيا (3)التي

شيمتو االحتماؿ لؤلذى والصبر عمى مكارىيا  (4)يعني أف مف كاف مف: (االحتماؿ قبر العيوب)
. فيو تغطية لذكر المعايب؛ ألنو ميما كاف محتمبًل فإنو اليبدو منو شيء منيا فيي بمنزلة المقبورة

: وفي رواية أخرى في العبارة عف ىذا المعنى
مستورة؛  (6)أراد أف المصالحة بيف الناس إذا وقعت فعيوبيـ ال محالة(: العيوب (5)المسالمة َخْبءُ )

. ألنيـ مع ذلؾ اليذكر بعضيـ عيب بعض
يعني أف كؿ مف أرضى نفسو باتباع ىواىا (: عميو (7)ومف رضي عف نفسو كثر الساخط )[7]

واالنقياد لو، فإنو يكثر مف يسخط عميو ويمقتو مف الخمؽ، ومف جية اهلل تعالى؛ ألنيا ال تيوى إال ما 
. يكرىو اهلل ويكرىو الخمؽ، فميذا سخطوا عميو

 __________
. أي لينيا: سباطة الُخمؽ (1)
. شبكة(: ب)في  (2)
(. ب)التي، سقط مف  (3)
(. ب)مف، سقط مف  (4)
، وفي نسخة أخرى: في نسحة (5) (. ىامش في ب)جبُّ : حتُّ
. فعيوبيـ مستورة ال محالة(: ب)في  (6)
 .كثر سخط الناس عميو(: ب)في  (7)

(6/2062 )

 

(. 1)((داووا مرضاكـ بالصدقة)): لممرضى، وفيو غاية الشفاء، وفي الحديث: (الصدقة دواء منج )
: يعني أف كؿ ما فعمو اإلنساف مف األعماؿ في الدنيا العاجمة، فيو: (أعماؿ العباد في عاجميـ)
فكأنو شيء منصوب بيف أعينيـ، ينظروف إليو وال ينظروف إلى (: (2)نصب أعينيـ في اآلجمة)

. سواه، وال ينفعيـ في اآلخرة إال ىو
، ودقيؽ اإلحكاـ في تركيبو وصنعتو، وما (3)تفكروا في عجيب خمقتو(: اعجبوا ليذا اإلنساف )[8]



 

 

ليو اإلشارة بقولو  اشتمؿ عميو مف البدائع الغريبة، واإلتقانات المحكمة العجيبة في خمقتو كميا، وا 
ـْ َأَفبَل ُتْبِصُروفَ }: تعالى [. 21:الذايات]{َوِفي َأنُفِسُك

 __________
، وعزاه إلى الجامع الصغير لمسيوطي، وىو 2/299رواه اإلماـ القاسـ بف محمد في االعتصاـ  (1)

حصنوا أموالكـ )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: فيو أيضًا مف حديث عف عبد اهلل قاؿ
، وعزاه إلى أمالي قاضي القضاة بإسناده ((بالزكاة، وداووا مرضاكـ بالصدقة، وأعدوا لمببلء الدعاء

، وعزاه إلى مسند 2/43عف عبد اهلل، ورواه العبلمة عمي بف حميد القرشي في مسند شمس األخبار
أخرجو الديممي : الشياب، وقاؿ الجبلؿ في كشؼ األستار عف أحاديث شمس األخبار في تخريجو

. ((فإنيا تدفع عنكـ األمراض واألعراض)): في مسند الفردوس عف ابف عمر بمفظو، وزيادة في آخره
. انتيى
. 18/101ورواه بمفظو ابف أبي الحديد في شرح النيج : قمت

(. ب)آجميـ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
 .خمقو(: ب)في  (3)

(6/2063 )

 

وىما العيناف فإنيما شحمتاف مركباف عمى جية التدوير مف طبقات سبع، وثبلث :(ينظر بشحـ)
، ىكذا شرحو األطباء، وفييا لطائؼ ودقائؽ في اإلدراؾ ال يحيط بعجائبيا إال (1)رطوبات مختمفة

. اإلدراؾ (3)، وىي آلة في (2)اهلل تعالى
الكبلـ : وىو المساف، وىو مركب مف لحـ وعصب، وىو متصؿ بالمعدة، ومنفعتو: (ويتكمـ بمحـ)

. وتقميب الطعاـ، واإلعانة عمى بمع الغذاء
لرد الصوت إلى : ، ومنفعتيا(4)وىو األذف، وىي مركبة مف ىذا الغضروؼ: (ويسمع بعظـ)

ماخ . ؛ ألف السماع إنما ىو بو(5)الصّْ
الشـ لمروائ ، إلى : وىي األنؼ، فإنيا مركبة عمى ىذه االستطالة، ومنفعتيا(: خـر (6)ويتنفس مف)

غير ذلؾ مف ىذه األعضاء كالرئة والكبد والطحاؿ والمعدة والمعاء، وكؿ مف ىذه األشياء مركب 
تركيبًا بديعًا يميؽ بمنفعتو، يخالؼ تركيب اآلخر، فسبحاف مف نفذ في اإلتقاف عممو، ومضى بعجيب 

! القضاء أمره وحكمو
. يعني مكنتيـ مف منافعيا وجماليا وىيئتيا ونظارتيا(: إذا أقبمت الدنيا عمى قـو )[9]
يشير إلى أنيا كانت قبميـ مع غيرىـ، فإذا جاءتيـ فإنما ىو عمى جية : (أعارتيـ محاسف غيرىـ)

. العارية ليـ مف غيرىـ أيامًا قميمة



 

 

 __________
. مختمفات(: ب)في  (1)
(. ب)تعالى، زيادة في  (2)
(. ب)في، سقط مف  (3)
كؿ عظـ ليف رخص : أعبلىا، والغضروؼ أيضاً : داخؿ قوؼ األذف، وقوؼ األذف: الغضروؼ (4)
، ولساف 1086،1095انظر القاموس المحيط ص). في أي موضع كاف- أي ناعـ-

(. 2/994العرب
ماخ بالكسر (5) (. 369مختار الصحاح ص. )خرؽ األذف: الصّْ
 .وشرح النيج( ب)في، وما أثبتو مف (: أ)في  (6)

(6/2064 )

 

بما كاف معيـ مف  (1)ألنيـ إذا نعموا فييا، وتحموا: (فإذا أدبرت عنيـ سمبتيـ محاسف أنفسيـ)
، فإذا زالت عنيـ (2)زينتيا، وأعجبوا بحاليا فصارت ىذه الزينة مختصة بيـ منسوبة إلى أحواليـ
سمبتيـ محاسف أنفسيـ : أزالت ما كاف عمييـ منيا، مف المحاسف مما اختصوا وصار ليـ، فميذا قاؿ

. بإدبارىا عنيـ، يشير إلى ما قررناه
تكوف صبلحًا ألحواليـ، وعودًا عمييـ بالمنافع الحسنة في الديف (: خالطوا الناس مخالطة )[10]

. والدنيا
. فقدًا لما كانوا يعيدوف مف ذلؾ: (إف متـ معيا بكوا عميكـ)
ف عشتـ حنوا إليكـ) . مف شيمكـ (3)اشتاقوا إلى ما يألفوف مف أخبلقكـ، ويتحققونو: (وا 
. باالنتصار عميو، والقير لو (4)يريد(: إذا قدرت عمى عدوؾ )[11]
يريد فإف إقدار اهلل لؾ عميو باالنتصار ىو مف أعظـ النعـ : (فاجعؿ العفو عنو شكرًا لممقدرة عميو)

. وأعبلىا حااًل، وال بد ليذه النعمة مف شكر، فاجعؿ العفو عنو ىو شكرىا، والوافي بحقيا هلل تعالى
يشير إلى أنو ال عجز أعظـ منو؛ لما فيو مف (: أعجز الناس مف عجز عف اكتساب اإلخواف )[12]

المنفعة الدنيوية، وىو المناصرة والمعاضدة عمى مف أرادؾ بسوء وىَـّ بقيرؾ، ولما فيو مف منفعة 
. القموب بذكر اهلل، واالجتماع عمى ما يرضيو (5)اآلخرة بالمعاونة عمى الطاعة ومحادثة

ف كاف عاجزًا لما أشرنا إليو مف : (وأعجز منو مف ضيَّع مف ظفر بو منيـ) يعني أف األوؿ وا 
( 6)المصمحة بذلؾ، لكف ىذا يكوف المحالة أدخؿ في العجز لتفريطو في اإلضاعة، ولجيمو بالموقع

. مف أحواليـ، وليذا ضيعيـ مف أجؿ جيمو
 __________



 

 

. وبخموا(: ب)في  (1)
. حاليـ(: ب)في  (2)
. ويتحققوف(: ب)في  (3)
(. ب)يريد، زيادة في  (4)
. ومجاذبة(: ب)في  (5)
 .في الموقع(: ب)في  (6)

(6/2065 )

 

أوائميا ومبادئيا، فأعدوا ليا الشكر وبالغوا في تحصيمو، وبعد (: إذا وصمت إليكـ أطراؼ النعـ )[13]
: وصوليا إليكـ

يعني إذا أسقطتـ شكر األوائؿ مف النعـ السابقة كاف أدعى إلى : (فبل تنفروا أقصاىا بقمة الشكر)
سقاط شكرىا . عدـ وصوؿ النعـ التالية، ومنفرًا عنيا لكفرانيا وا 

. مف عشيرتو وأقاربو في نصرتو ومعاضدتو(: مف ضيَّعو األقرب )[14]
ورعايتو لحقو مف يكوف منو رحمًا بعيدة تنصره وتعاونو  (1)قدَّر اهلل لو مف لطفو بو: (أتي  لو األبعد)

. وتعضده
يريد أف كؿ مف أوقع نفسو في فتنة ومحنة شديدة باختيار نفسو، فمنيـ (: ما كؿ مفتوف يعاتب )[15]

عف ذلؾ ويرجع عنو، ومنيـ مف الينفع فيو العتاب وال يزيده إال  (2)مف ينفع فيو العتاب فيكؼ
. ما كؿ مفتوف ينفع فيو العتاب: إصرارًا وتماديًا في ذلؾ، فميذا قاؿ

أي تخضع التصرفات، ويضيع أمرىا، وييوف حاليا لما قد قدره اهلل (: تذؿ األمور لممقادير )[16]
. وحتمو، وما كاف ال محيص عنو حتى يكوف الحكـ لممقادير ويبطؿ أمر التصرفات والعنايات كميا

يعني إذا كاف اهلل تعالى قد أذف بقضاء وقدر فبل بد مف إنفاذه، فإذا : (حتى يكوف الحتؼ في التدبير)
أراد ذلؾ أبطؿ كؿ عناية وأذىب كؿ حيمة حتى يجعؿ اليبلؾ إذا أراده وقدره في أجمؿ األمور 

. وأبعدىا عف اليبلؾ، وىو التدبير، ومع ىذا فبل حيمة بعده ألحد مف المحتاليف
: وسئؿ أمير المؤمنيف عف قوؿ الرسوؿ عميو السبلـ [17]

 __________
(. ب)بو، سقط مف  (1)
 .فكؼ(: أ)في  (2)

(6/2066 )



 

 

 

؟ (1)((غيَّروا الشيب، وال تشبَّيوا بالييود))
. أي قميؿ حقير ضعيؼ حالو(: والديف ُقؿّّ  (2)إنما قالو صمى اهلل عميو وآلو): فقاؿ عميو السبلـ

الحبؿ الذي تشد بو المرأة حقوىا وتنتطؽ بو، وقيؿ ألسماء : النطاؽ ىو: (فأما اآلف وقد اتسع نطاقو)
؛ لما شقت نطاقيا بنصفيف في جياز أبييا لمخروج إلى الغار مع (3)ذات النطاقيف: بنت أبي بكر

. الرسوؿ
البعير، وىو كناية عف التمكف واالستقرار؛ ألف البعير إنما  (4)مقدـ عنؽ: الجراف: (وضرب ِبِجَرانو)

. يفعؿ ذلؾ عند القرار والتوطف واالستراحة
يعني أف الخضاب أمر مباح، وليس واجبًا كما ىو في ظاىر األمر، وفي ىذا : (فامرؤ وما اختار)

داللة عمى أف مذىب أمير المؤمنيف أف األمر متى كاف مطمقًا فيو داؿ عمى الوجوب كما ىو مذىبنا 
األمر في ذلؾ بما ذكره، والخضاب إنما يكوف بالحمرة، فأما السواد  (5)ومذىب المعتزلة، وليذا تأوؿ

. والزرقة فيي مكروىة
وقاؿ في الذيف اعتزلوا القتاؿ معو، يعني عبد اهلل بف عمر، وسعد بف أبي وقاص، ومحمد بف  [18]

(: 6)مسممة
 __________

سنف :  إلى مصادر َجّمة، منيا5/537عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (1)
، 1/165، ومسند أحمد بف حنبؿ8/137،138( المجتبى)، وسنف النسائي (1752)الترمذي 

 إلى غيرىا مف المصادر انظرىا 5/160، ومجمع الزوائد 7/311، والسنف الكبرى لمبييقي 2/261
. ىناؾ

إنما قاؿ صمى اهلل عميو وآلو : إنما قالو صمى اهلل عميو وآلو ذلؾ، وفي شرح النيج(: ب)في  (2)
. ذلؾ
. ، تحقيؽ عمر محمد عبد الخالؽ100-2/99انظر سيرة ابف ىشاـ  (3)
. كتؼ(: ب)في  (4)
. تأولو(: أ)في  (5)
سعيد بف زيد بف عمرو بف نفيؿ، وأسامة بف : 18/115وزاد ابف أبي الحديد في شرح النيج  (6)

 .وجماعة غيرىـ: زيد، وأنس بف مالؾ، وقاؿ

(6/2067 )

 



 

 

يريد بتركيـ القتاؿ معي والكوف في صفي، ونصرة الحؽ بيـ ظاىرة، فإذا تركوىا فيو : (خذلوا الحؽ)
. خذالف المحالة

حزب معاوية متألبيف عمّي معو كما كاف مف أىؿ  (1)يعني لـ يكونوا في: (ولـ ينصروا الباطؿ)
الشاـ، ويحتمؿ أف يكوف مراده مف ذلؾ األحنؼ بف قيس، والزبير ومف تابعيما، فإنيـ خذلوا الحؽ 

. أصحاب الجمؿ بتأخرىـ عنيـ (2)[الباطؿ]بمخالفتيـ لي، ولـ ينصروا 
أراد أف كؿ مف استرسؿ في طمب الدنيا والتعمؽ بآماليا وما (: مف أرخى عناف أممو عثر بأجمو )[19]

يطم  بو مف ذلؾ وقع في عثار األجؿ وقطعو عمَّا يأممو منو، فاستعار إرخاء العناف والتعثر باألجؿ 
. ليذا المعنى الذي أشرنا إليو

. وكمو متقارب (مف جرى في عناف أممو): وفي نسخة
يعني إذا وقع بعض أىؿ الكـر والمرؤة في عثرة وىفوة وسقط (: أقيموا ذوي المروءات عثراتيـ )[20]

. سقطة في شيء مف أفعالو وأعمالو، فارفعوه عف تمؾ السقطة، وتداركوه بالصف  واالحتماؿ عنيا
العثرة مف بعضيـ رفعو اهلل  (4)فإذا برزت(: (3)فما يعثر منيـ عاثر إال ويد اهلل بيده ويرفعو)

. ونيضو وتداركو
نما ىو تمثيؿ بحاؿ مف تكوف يده : وقولو ال فبل يد ىناؾ هلل تعالى، وا  يد اهلل بيده، مف باب التخييؿ، وا 

. في يدؾ فتعثر فيقيمؾ بيده، فيكذا حاؿ اهلل تعالى مع أىؿ الكـر والمروءة بالتدارؾ باأللطاؼ الخفية
يعني أف كؿ مف ىاب أمرًا مف األمور عف الوقوع فيو فإنو ال محالة (: ُقِرَنْت الييبُة بالخيبةِ  )[21]

. منقطع عف ثمرتو وفائدتو، وال ينالو ألجؿ خوفو وفشمو عف الوقوع فيو بشيء مف ذلؾ
 __________

. إلى(: ب)في  (1)
(. ب)زيادة في  (2)
. إال ويده بيد اهلل يرفعو: حتى يرفعو، وفي شرح النيج(: ب)في  (3)
 .ندرت(: ب)في  (4)

(6/2068 )

 

يعني ومف استحيى مف شيء فيو ال محالة محرـو مف نفعو، فإذا استحيى عف : (والحياء بالحرماف)
ذا ىاب عف الوقوع في الخطر خاب عف ارتفاع الخطر والقدر،  أخذ العمـ حرمو فائدتو ومنفعتو، وا 

. فأحدىما كما قاؿ مقروف باآلخر
يعني سريعة العجمة ال وقوؼ ليا وال ميمة، فمف أحرزىا أخذىا، ومف : (الفرصة تمرُّ مرَّ السحاب)

تيا ذىبت عنو، كما قاؿ عميو السبلـ في الشفعة نيا لمف واثبيا)): فوَّ (. 1)((إنيا كنشطة عقاؿ، وا 



 

 

. استعجموىا وأحرزوىا بالتدارؾ: (فانتيزوا فرص الخير)
. يريد اإلمامة(: لنا حؽ )[22]
. فيو لنا ونحف أىمو: (فإف أعطيناه)
ال ركبنا أعجاز اإلبؿ) . مركب شاؽ: عجز البعير ىو: (وا 
ف طاؿ السُّرى) وىو سير الميؿ، وأراد أنَّا إف ُمِنْعَنا حقنا تحممنا المشقة وصبرنا عمييا، وىذا مف : (وا 

الكنايات المطيفة، فٍإنو جعمو ىاىنا كناية عف الذلة، وذلؾ أف الرديؼ يركب عجز اإلبؿ كالعبد 
. واألسير ومف يجري مجراىما

. قعد بو(: مف أبطأ بو عممو )[23]
وأراد أف كؿ مف لـ تكف أعمالو حسنة مرضية هلل تعالى لـ ينفعو شرؼ آبائو : (لـ يسرع بو حسبو)

. وعمو منصبو
 __________

وجدتو مفرقًا مف حديثيف رواىما السيد العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة في أنوار التماـ في تتمة  (1)
رواه مف حديث وعزاه إلى شرح  ((الشفعة كنشطة عقاؿ)): ، فاألوؿ وىو قولو4/130االعتصاـ 

لى أصوؿ األحكاـ لئلماـ أحمد بف  لئلماـ المؤيد باهلل أحمد بف الحسيف الياروني عميو السبلـ، وا 
لى شفاء األواـ لؤلمير الحسيف بف بدر الديف رضي اهلل عنو، والثاني ىو  سميماف عميو السبلـ، وا 

وروى ىذيف الحديثيف في شرح القاضي : وعزاه إلى مف ذكر، وقاؿ ((الشفعة لمف واثبيا)): قولو
 .انتيى. العبلمة زيد بف محمد الكبلري رحمو اهلل
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أراد أف الواحد إذا أعاف مظمومًا أو أغاث (: (1)مف كفارات الذنوب العظاـ إغاثة المظمـو )[24]
ويوفقو لتحصيؿ  (2)الحزف والتحسر عمى الشيء، فإف اهلل تعالى يمطؼ لو: مميوفًا، والميؼ ىو

التوبة عف الذنوب العظيمة، والكبائر الموبقة، وال بد مف حممو عمى ما ذكرناه؛ ألف شيئًا مف 
ـَ حالو ف َعُظ (. 5)فكيؼ يكفرىا (4)فإنو اليكفرىا؛ ألف ثوابيا ينحبط ألجؿ الكبيرة (3)الطاعات وا 

يكوف مكفرًا أيضًا عمى التقرير الذي ذكرناه، ونفس عميو الكرب إذا سيمو، : (والتنفيس عف المكروب)
. الضيؽ: والكرب

. يوصميا إليؾ كاممة مرة بعد مرة(: يتابع عميؾ نعمو (6)يا ابف آدـ، إذا رأيت اهلل )[25]
مبلءً : (فاحذره) ( 7)فكف منو عمى وجؿ وحذر، يريد أف ذلؾ ال يمتنع أف يكوف استدراجًا لؤلخذ، وا 

ـْ ِإفَّ َكْيِدي َمِتيفٌ }: كما قاؿ تعالى ـْ ِمْف َحْيُث اَل َيْعَمُموَف ، َوُأْمِمي َلُي -182:األعراؼ]{َسَنْسَتْدِرُجُي
183 .]



 

 

. أسره في نفسو وكتمو(: ما أضمر أحد شيئاً  )[26]
. أي عثراتو وسقطاتو: (إال ظير في فمتات لسانو)
. بشرتو: صفحة الوجو: (وصفحات وجيو)
يعني إذا لـ يقعدؾ الداء ولـ يعجزؾ عف المشي فامش وتجمد، (: امش بدائؾ ما مشى بؾ )[27]

وىو خارج مخرج األمثاؿ في اإلغضاء عف أكثر ما يعرض مف المشاؽ، وترؾ االلتفات إلييا ميما 
. أمكف

. أعبله حالة عند اهلل تعالى، وأعظمو فضبلً (: أفضؿ الزىد )[28]
 __________

. المميوؼ: في شرح النيج (1)
. بو(: ب)في  (2)
(. ب)حالو، سقط مف  (3)
. الكثير(: ب)في  (4)
. يكفر بيا(: ب)في  (5)
با ابف آدـ، إذا رأيت ربؾ سبحانو يتابع عميؾ نعمو وأنت : )لفظ ىذه الحكمة في شرح النيج (6)

. (تعصيو فاحذره
 .اإلمياؿ: اإلمبلء (7)
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وىو زىد القموب؛ ألنو ىو النافع بخبلؼ ما يظير منو فإنو اليؤمف فيو الرياء، وليذا : (إخفاء الزىد)
ترى كثيرًا ممَّف يدعي التصوؼ بزعمو، يمبس المرقعات، ويظف أف ىذا ىو غاية الزىد، وىذا ىو 

حبذا نـو األكياس وفطرىـ كيؼ يغمبوف سير الحمقى )): الغرور بعينو، وفي الحديث
(. 1()(واجتيادىـ

. بذىاب عمرؾ يومًا فيومًا وساعة فساعة(: إذا كنت في إدبار )[29]
. عميؾ، تقطع المسافة إليو: (والموت في إقباؿ)
. ألنؾ تسير إليو، وىو في غاية السرعة إلى لقائؾ: (فما أسرع الممتقى)

فغرز عودًا بيف يديو - أعني الرسولعميو السبلـ- ويحكى أنو صمى اهلل عميو وآلو أخذ ثبلثة أعواد 
. واآلخر إلى جنبو

 ((تدروف ما ىذا؟)): وأما الثالث فأبعده، ثـ قاؿ
. اهلل ورسولو أعمـ: فقالوا



 

 

ىذا ىو اإلنساف، وىذا األجؿ إلى جنبو، وذاؾ األمؿ يتعاطاه ابف آدـ، فيختمجو األجؿ دوف )): فقاؿ
(. 2()(األمؿ

. يريد ترؾ االغترار بحمـ اهلل وجميؿ ستره(: الحذر الحذر )[30]
 __________

عف ابف عباس وعزاه إلى الذكر  (68) في الباب 400-1/399رواه في مسند شمس األخبار  (1)
أورده  ((حبذا نـو األكياس وفطرىـ)): وقولو ((يا حبذا)): لمحمد بف منصور المرادي، والمفظ في أولو

، 8/427 وعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف 4/522في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
. 3/368والمغني عف حمؿ األسفار لمعراقي 

حديثًا  (286) رقـ 385وأخرج اإلماـ الموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار وسموة العارفيف ص (2)
مثؿ اإلنساف واألجؿ واألمؿ )): قريبًا منو عف قتادة عف أنس عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ

، وىو أيضًا في مسند شمس ((كمثؿ األجؿ خمفو واألمؿ أمامو، فبينا ىو يؤمؿ أمامو إذ أتاه فاختمجو
 . عف أنس بف مالؾ، وعزاه إلى االعتبار وسموة العارفيف2/289األخبار 

(6/2071 )

 

. عمى ابف آدـ المعاصي، وأسبؿ عميو الغطاء: (فواهلل لقد ستر)
. ألف الستر كما يكوف مع المغفرة، فيو يكوف أيضًا مع الحمـ واإلغضاء(: (1)حتى كأنو غفر)
: وسئؿ عميو السبلـ عف اإليماف؟ فقاؿ [31]
(. 2)(اإليماف عمى أربع دعائـ)

: بني اإلسبلـ عمى خمس)): اإليماف عمى أربع دعائـ، وعف الرسوؿ أنو قاؿ: سؤاؿ؛ قاؿ ىا ىنا
يتاء الزكاة، والحج، والصـو قاـ الصبلة، وا  (. (شيادة أف ال إلو إلى اهلل، وأف محمدًا رسوؿ اهلل، وا 

، فما التفرقة بينيما فيما قااله؟ (الصبر، واليقيف، والعدؿ، والجياد): وقاؿ أمير المؤمنيف
. عاـ، وخاص: وجوابو؛ ىو أف اإليماف عمى وجييف

حراز األمواؿ عف األخذ، وىذا ىو مراد الرسوؿ : فالعاـ ىو الذي يكوف فيو إحراز الرقبة عف القتؿ وا 
. صمى اهلل عميو وآلو، فإف غرضو ذكر اإليماف الذي يكوف حالو ما ذكرناه

وأما الخاص فيو إنما يكوف باألعماؿ الصالحة، وىو الذي أراده أمير المؤمنيف بما ذكره، وليذا قرره 
عمى ىذه الخصاؿ األربع، وىي عمدة التقوى وقاعدتيا وميادىا عمى ما يندرج تحتيا مف الشعب 

والتفاريؽ، كما سنوضحو في شرح كبلمو بمعونة اهلل تعالى، فحصؿ مف ىذا أف كبلـ الرسوؿ وأمير 
المؤمنيف في غاية المبلئمة، وأف مراد الرسوؿ ذكر الخصاؿ في اإليماف التي يحرز بيا نفسو عف 
السيؼ ويتميز بو عف الكفار، وأف غرض أمير المؤمنيف ذكر خصاؿ التقوى وما يكوف بو محرزًا 



 

 

. لدرجتيا
 __________

. حتى كأنو قد غفر: في شرح النيج (1)
شرح )ى كتاب أسماه 279ولئلماـ محمد بف القاسـ بف إبراىيـ الرسي رحمو اهلل المتوفى سنة  (2)

اإليماف عمى أربع دعائـ : )شرح فيو كبلـ اإلماـ عمي عميو السبلـ الوارد ىنا مف قولو (دعائـ اإليماف
 (333-125إلى آخره، انظره في مجموع كتبو ورسائمو ص...
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يريد أف أصؿ قواعد اإليماف الخاص ىو الصبر، وىو مقرر (: عمى أربع شعب (1)فالصبر منيا)
: عمى أمور أربعة

. إلى لقاء اهلل والجنة: (عمى الشوؽ)
. مف غضب اهلل والنار(: (2)والشفؽ)
. في الدنيا واإلعراض عنيا: (والزىد)
. لمموت وأىواؿ يـو القيامة: (والترقب)
. طرب إلى الخمود فييا، ومرافقة األنبياء واألولياء والصالحيف: (فمف اشتاؽ إلى الجنة)
. اآلخرة (3)أعرض عما يشتييو في الدنيا، وأقبؿ بوجيو إلى: (سبل عف الشيوات)
. خاؼ مف مواقعتيا، والكوف مع الشياطيف والمنافقيف وأىؿ الكفر والفسوؽ: (ومف أشفؽ مف النار)
. جميع ما نيى اهلل عنو، وأوعد عمى فعمو بالنار: (اجتنب المحرمات)
. أعرض عف لذاتيا وصرؼ وجيو عف طيباتيا: (ومف زىد في الدنيا)
. ىوف في نفسو ما يصيبو منيا ويمـ بحالو ويغشاه: (استياف بالمصيبات)
. انتظره وراعاه حتى يصؿ إليو وتحقؽ وصولو: (ومف ارتقب الموت)
حث في فعميا واإلكثار منيا، فيذه كميا دعامة الصبر، مشتممة عمى ىذه : (سارع في الخيرات)

. الخصاؿ
: أراد أف تحقؽ األمر وىو أمر اآلخرة والنجاة مبني(: عمى أربع شعب (4)واليقيف منيا)
عمى أف يكوف ذا بصيرة في األمور وفطنة فييا، ليس مغفبًل عما يراد بو مف : (عمى تبصرة الفطنة)

. ذلؾ، وال الىيًا عنو بغيره
فًا ليا عمى وجييا: (وتأوؿ الحكمة) . وأف يكوف موءوّْاًل لمحكـ، مصرّْ
. وأف يكوف معتبرًا بالمواعظ، مقببًل إلييا: (وموعظة العبرة)

 __________



 

 

. وشرح النيج( ب)منيا، زيادة في  (1)
(. ىامش في ب)واإلشفاؽ، : في نسخة (2)
. عمى(: ب)في  (3)
 .وشرح النيج( ب)منيا، زيادة في  (4)
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ُسنََّة َمْف َقْد َأْرَسْمَنا َقْبَمَؾ ِمْف }: مف األنبياء وأىؿ الصبلح ممف تقدـ، كما قاؿ تعالى: (وسنة األوليف)
[. 85:غافر]{ُسنََّة المَِّو الَِّتي َقْد َخَمْت ِفي ِعَباِدهِ }: ، وقاؿ تعالى[77:اإلسراء]{ُرُسِمَنا

. تفكر وكاف فطنًا ألخذىا والعمؿ بيا، والمواظبة عمى فعميا: (فمف تبصَّر في الفطنة)
العمـ باهلل : عرفيا واستبانت لو مف وجوىيا، وظيرت لو عموميا، والحكمة ىي: (تبيَّنت لو الحكمة)

. تعالى، وسموؾ طريؽ اآلخرة وتحققيا، واإلقباؿ عمييا، فمف أحرز ىذا فيو الحكيـ بعينو
. قطع بيا، وكاف مبصرًا ليا بعينو(: الحكمة (1)ومف عرؼ)
. كاف متيقنًا لمموعظة منتفعًا بيا: (عرؼ العبرة)
. أحرز االتعاظ لنفسو وخاض فيو، وكاف عمى حقيقة مف حالو: (ومف عرؼ العبرة)
مف األنبياء واألولياء، ألف ىذه ىي حالتيـ، فمف أحرزىا وعمؿ بيا (: األوليف (2)فكأنما كاف مع)

. فكأنما كاف مشاىدًا ألحواليـ وطرائقيـ في ذلؾ، فيذه األمور كميا دعامة اليقيف
يعني أف االستقامة عمى األحواؿ الدينية كميا ومراقبة النفس، (: عمى أربع شعب (3)والعدؿ منيا)

: وحفظيا عما ييمكيا مبنية
. التبحر في العمـو والدقة فييا: غاص في الشيء إذا خاضو، وغوص الفيـ ىو: (عمى غائص الفيـ)
ظيار ما ىو (5)الدخوؿ في أغوار العمـو (4)غارت عينو إذا دخمت، وأراد و: (وغور العمـ) ، وا 

. كامف فييا واالنتفاع بو
 __________

(. ب)ومف تبينت لو الحكمة، وكذا في نسخة، ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
(. ب)مف، ذكره في ىامش : في، وفي نسخة: وشرح النيج( ب)في  (2)
. وشرح النيج( ب)منيا، زيادة في  (3)
(. ب)الواو، سقط مف  (4)
 .العمـ(: ب)في  (5)
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: المراد بالِحَكـِ الحكمة ىا ىنا، وأراد غضارتيا وحسنيا ونور بيجتيا، وزىرة النبات: (وزىرة الِحَكـِ )
. نوره
. وأف يكوف حممو راسخًا متأصبًل ليس مسرعًا إلى الطيش والفشؿ وكثرة االنزعاج: (ورساخة الحمـ)
. تحقؽ وتيقف، واستبصر في أموره كميا: (فمف فيـ)
. أقصاه وخبلصتو، وكاف مشتمبًل عمى الصفو منو والنقاوة: (عمـ غور العمـ)
. أحاط باألسرار منو: (ومف عمـ غور العمـ)
أصدر أمره عمى الحكمة، وكاف قائمًا بشريعتيا وأمرىا؛ ألف ىذا ىو (: (1)صدر عف شرائع الحكـ)

. شأف الحكيـ، واألمر الذي يكوف عميو أمره
يعني ومف كاف حكيمًا فإف مف شأنو أال يكوف مفرطًا مسيبًل في (: لـ ُيفرّْط في أمره (2)ومف حكـ)

صبلح نفسو . إتقاف حالو وا 
محمودة آثاره، مشكورة أفعالو، فيذه كميا دعامة العدؿ، مقررة عمى ىذه : (وعاش في الناس حميداً )

. الخصاؿ
نما الغرض ىو: (والجياد عمى أربع شعب) جياد أعداء  (3)ليس الغرض ىا ىنا جياد النفس، وا 

: الديف بالسيؼ، وذلؾ ألف الجياد أمراف
جياد النفس بالكؼ عف ىواىا، وىو أعظـ الجياد، وقد أشار إليو بما ذكره مف الخصاؿ : أحدىما
. المتقدمة
: جياد أعداء اهلل بالسيؼ، وىو مبني: وثانييما

. عمى إتياف الواجبات كميا، وما أمكف مف المندوبات: (عمى األمر بالمعروؼ)
. الكؼ عف القبائ  كميا: (والنيي عف المنكر)
: يعني إببلء العذر في القتاؿ والصدؽ فيو، كما أشار إليو تعالى بقولو: (والصدؽ في المواطف)
ـْ ِفَئًة َفاْثُبُتوا} [. 45:األنفاؿ]{َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإَذا َلِقيُت

 __________
. الحمـ: في شرح النيج (1)
. ومف َحُمـَ : في شرح النيج (2)
 (.ب)ىو، سقط مف  (3)
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ليو اإلشارة بقولو : (وشنآف الفاسقيف) ىماليـ لو، وا  بغضيـ وكراىتيـ هلل تعالى، ولمخالفتيـ لمديف وا 
ـْ َفِإنَُّو ِمْنُيـْ }: تعالى ـْ ِمْنُك [. 51:المائدة]{َوَمْف َيَتَولَُّي

. حّض عميو وحث واجتيد في أدائو: (فمف أمر بالمعروؼ)
. فيو مف تكثير أعدادىـ، وتقوية أحواليـ في ذلؾ (1)قواىا لما: (شد ظيور المؤمنيف)
. وقوعو (2)منع منو وكؼ مف: (ومف نيى عف المنكر)
. أرغـ اهلل أنفو أي ألصقيا بالتراب: يقاؿ: (أرغـ أنوؼ المنافقيف)
ثبتت قدمو في مواضع الحرب، ولـ يفر عنيا، وينكص عمى قدمو : (ومف صدؽ في المواطف)

. متأخراً 
. مف الواجب هلل تعالى في جياد أعدائو: (قضى ما عميو)
. أبغضيـ وكره أحواليـ كميا: (ومف شنئ الفاسقيف)
. أي مف أجؿ دينو: (وغضب هلل)
يصاؿ العذاب: (غضب اهلل لو) . أي مف أجمو، وغضب اهلل عبارة عف إنزاؿ العقوبة وا 
، [72:التوبة]{َوِرْضَواٌف ِمَف المَِّو َأْكَبرُ }: إما بإعطائو رضوانو كما قاؿ تعالى: (وأرضاه يـو القيامة)

ما بالفوز بالجنة ونجاتو مف عذابو، فيذه ىي دعائـ اإليماف مقررة عمى ما ذكرناه، وفيما ذكره ىا  وا 
. ىنا مف حقيقة اإليماف إشارة إلى ما يقولو أىؿ التصوؼ مف حقائؽ المعاممة وسموؾ طريؽ المكاشفة

يعني أف الكفر ىو نقيض اإليماف وضده، وىو مقرر عمى صفات (: (3)والكفر عمى دعائـ أربع)
. تعاكس ما ذكره في اإليماف

. في األشياء، وىو التقعر فييا، والتعسؼ في أحواليا: (عمى التعمؽ)
. المنازعة والمجاج، والخصومة: (والتنازع)
. الميؿ عف الطريؽ، واإلعراض عف سموؾ الحؽ: (والزيغ)
. المعاداة، والمخاصمة الشديدة: (والشقاؽ)

 __________
. بما(: ب)في  (1)
. عف(: ب)في  (2)
 .عمى أربع دعائـ: في شرح النيج (3)

(6/2076 )

 

تقعر وتعسؼ األشياء كميا، فميس براجع إلى الحؽ، وال منقمب (: الحؽ (1)فمف تعمؽ لـ ُيِنْب إلى)
. إليو



 

 

. خصومتو، ولجاجو: (ومف كثر نزاعو)
. متجاىبلً : (بالجيؿ)
. ألف المنازعة بالجيؿ ال تزيد إال عماء عف الحؽ وزيغًا عنو: (داـ عماه عف الحؽ)
. ماؿ عف الحؽ، جيؿ حاؿ الحسنة فاعتقدىا سيئة: (ومف زاغ ساءت عنده الحسنة)
. لجيمو بحاليا، وعدـ معرفتو بأمرىا: (وحسنت عنده السيئة)
أراد أف الضبللة ىي التي أسكرتو حتى لـ يدر ما ىو فيو، كما يكوف حاؿ : (وَسِكَر ُسْكَر الضبللة)

. السكراف مف الخمر فإنو اليشعر بحالو، وال يدري بأمره في ذلؾ
. خاصـ ونازع الناس: (ومف شاؽَّ )
. استصعبت عميو المسالؾ، وتوعر عميو سموكيا: (وعرت عميو طرقو)
. أعضؿ األمر إذا اشتد وصعب حالو: (وأعضؿ عميو أمره)
. عما ىو فيو مف الحيرة، فبل يستطيع ذىابًا وال حيمة في ذلؾ: (وضاؽ عميو مخرجو)
: يريد الشؾ في الديف مبني: (والشؾ عمى أربع شعب)
. وىو المماراة، والمجادلة بالباطؿ: (عمى التماري)
. وىو ما ييوؿ مف األمور، ويعظـ حالو: (واليوؿ)
. وىو التحير: (والتردد)
. االنقياد في الميالؾ: (واالستسبلـ)
: الدأب والعادة، قاؿ الراجز: الديداف: (فمف جعؿ المراء ديدناً )

وال تزاؿ عندىـ ضيفانو 
 

( 2)ديدانيـ ذاؾ وذا ديدانو
 

(: 3)وأراد أف مف جعؿ الِمَراء عادة لو َوَدْأباً 
. يعني لـ ُيرَج لو فبلح، وال كاف لو صبلح في حالو: (لـ يصب  ليمو)

 __________
. لـ يتب عمى الحؽ(: ب)في  (1)
:  بدوف نسبة لقائمو، ورواية الشطر األوؿ فيو1/959لساف العرب  (2)

وال يزاؿ عندىـ حفَّاُنو 
 (.196مختار الصحاح ص. )العادة والشأف، وقد يحّرؾ: الدأب بسكوف اليمزة (3)

(6/2077 )



 

 

 

. مف أمور الديف وأحواليا، وصعوبة األمر فييا: (ومف ىالو ما بيف يديو)
. يعني تأخر عف اإلتياف بيا والوصوؿ إلييا: (نكص عمى عقبيو)
. تحير في شكو ولـ يزؿ عنو(: (1)ومف تردد في الريب)
السنبؾ في ذوات الحافر بمنزلة الخؼ لمبعير والظمؼ في األنعاـ، وجعؿ : (وطئتو سنابؾ الشياطيف)

جابتو لداعييا . ىذا كناية عف استحكاـ أمرىا عميو وانجذابو ليا، وا 
يعني انقاد لؤلمور الميمكة فييما، وتعرض لؤلخطار الواقعة مف : (ومف استسمـ ليمكة الدنيا واآلخرة)

(. 2)أجميما
. بالصيرورة إلى العذاب والوقوع فيو(: (3)ىمؾ فييما)
مف اهلل تعالى  (4)ألف أحكاـ الخير راجعة إلى فاعمو ومستحؽ لجزائو(: فاعؿ الخير خير منو )[32]

. بالجنة والفوز برضوانو، ونفس الخير ال يمحقو ذلؾ
. ألف أحكاـ الشر راجعة إليو، ويستحؽ مف اهلل الويؿ بالعذاب(: فاعؿ الشر شر منو(5)و)
. يعني كريمًا، باسطًا لكفؾ(: كف سمحاً  )[33]
. يعني ومع السماحة فبل تكف مبذرًا؛ ألف ذلؾ ىو الغالب: (وال تكف مبذراً )
. ألمورؾ، متقنًا إلصبلحيا وعبلجيا: (وكف مقدراً )
. مضيّْقًا، يعني ومع التقدير فبل يغمب عميؾ التقتير، فإف ذلؾ ىو الغالب مف حالو: (وال تكف مقتّْراً )
. أعبله وأفضمو(: أشرؼ الغنى )[34]
. إماتة األماني عف قمبو وعدـ التعمؽ بيا، فإف التعمؽ بيا حمؽ وجيؿ: (ترؾ المنى)
. عجؿ إلييـ باألقواؿ المكروىة(: مف أسرع إلى الناس بما يكرىوف )[35]
. يريد أنيـ يكذبوف عميو إذا بدأىـ بالمكروه، وتكمفوا ذلؾ: (قالوا فيو ما اليعمموف)
. أبعده وكاف عمى غاية بعيدة فيو(: مف أطاؿ األمؿ )[36]

 __________
(. ىامش في ب)الذنب، : الديف، وفي نسخة(: ب)في  (1)
. أجميا(: ب)في  (2)
. فييا(: ب)في  (3)
. بجزائو(: أ)في  (4)
 .الواو، زيادة مف شرح النيج (5)

(6/2078 )

 



 

 

ما ألنو يسوؼ مف األعماؿ ما  (1)جعمو: (أساء العمؿ) سيئًا، إما لتغطية األمؿ عمى فؤاده وقمبو، وا 
. دونيا (2)اليبمغو فيقطعو األجؿ

موا (3[)عميو السبلـ]وقاؿ  [37] (: 5)بيف يديو (4)وقد لقيو دىاقيف العراؽ فترجَّ
أي أنو ال : (واهلل ما ينتفع بيذا أمراؤكـ: خمٌؽ نعظـ بو أمراءنا، فقاؿ: ما ىذا الذي صنعتموه؟ فقالوا)

. يزيدىـ عموًا عند اهلل وال رفعة
نكـ َلَتُشقُّوف بو عمى أنفسكـ ) . لما فيو مف التعب عميكـ(: (6)[في دنياكـ]وا 
. لما فيو مف مخالفة الشرع والكبر والخيبلء: (َوَتْشَقْوَف بو في آخرتكـ)

، عمى [84:يوسؼ]{َياَأَسَفى َعَمى ُيوُسؼَ }: َتُشقُّوَف، وَتْشَقْوَف مف باب االشتقاؽ، كقولو تعالى: وقولو
. ما مر في نظائره

. أدخميا في الخسارة، وأعظميا فييا: (وما أخسر المشقة)
. يأتي بعدىا عذاب اهلل ونكالو(: (7)وراءىا العذاب)
. السكوف: أعظميا في الرب  وأدخميا فيو، والدعة: (وأرب  الدعة)
. ذلؾ فيو نياية الرب  وعظيـ الفوز (8)فإف: (!معيا األماف مف النار)
: البنو الحسف عمييما السبلـ (9)وقاؿ [38]
. يعني خصااًل ثمانية(: أربعًا وأربعاً  (10)احفظ لي)

 __________
. جعؿ، وىو تحريؼ(: ب)في  (1)
(. ب)األجؿ، سقط مف  (2)
. وشرح النيج( ب)زيادة في  (3)
. أي مشوا راجميف (4)
وقاؿ عميو السبلـ وقد لقيو عند مسيره إلى الشاـ دىاقيف األنبار فترجموا لو : في شرح النيج (5)

. واشتدوا بيف يديو
. زيادة مف النيج (6)
(. ب)العقاب، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (7)
. إلخ...فإف في ذلؾ فيو (: ب)في  (8)
. وقاؿ عميو السبلـ البنو الحسف عمييما السبلـ(: ب)في  (9)
يا بني، : ، وأولو في شرح النيج(ب)عني، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (10)

 .إلخ...احفظ عني 

(6/2079 )



 

 

 

يعني أنؾ إذا أحرزتيفَّ وواظبت عمى العمؿ عمييفَّ فبل يضرؾ إىماؿ : (ال يضرؾ ما عممت معيفَّ )
. ما عداىفَّ 

غنائو إتيانو بكؿ خير في الديف والدنيا،  (1)يعني الغنى كيو، ومف أعظـ: (إف أغنى الغنى العقؿ)
واحترازه عف كؿ ضرر في الديف والدنيا، وىو مبلؾ األمور كميا وغاية الخيرات، وعف ىذا قاؿ 

. ما أعطي أحد أفضؿ مف العقؿ: بعضيـ
نما كاف أعظـ الفقر؛ ألنو عدـ الغنى كمو وىو العقؿ، فميذا : (وأكبر الفقر الحمؽ) يريد الجيؿ، وا 

. كاف أعظـ الفقر
عجاب المرء : ثبلث ميمكات)): وفي الحديث: (وأوحش الوحشة العجب) ش  مطاع، وىوى متبع، وا 

(. (بنفسو
. أعبله وأعظمو سبلسة الخبلئؽ وليف الطبيعة: (وأكـر الحسب حسف الخمؽ)
. وتوده وتحبو (2)يعني أف يكوف لؾ صديقاً : (يا بن ي إياؾ ومصادقة األحمؽ)
يشير إلى أف الجاىؿ اليؤمف شره فإنو ربما فعؿ شيئًا بجيمو يريد أف : (فإنو يريد أف ينفعؾ فيضرؾ)

(. 4)؛ لكونو جاىبًل بأحواؿ مواضع النفع والضر(3)ينفع بو، فإذا ىو سبب لممضرة
ياؾ ومصادقة البخيؿ) . تحذيرًا لو عف أف يتخذه صديقاً : (وا 
يعني أنو لمكاف لؤمو وبخمو يتأخر عنؾ في المواطف التي : (فإنو يقعد عنؾ أحوج ما تكوف إليو)

. تحتاجو فييا، وتكوف مفتقرًا إليو ألجميا
ياؾ ومصادقة الفاجر) . عف صحبتو واتخاذه صديقاً  (5)نيى: (وا 
بأيسر األثماف وأقميا وأبخسيا، وأراد أنو إذا بذؿ لو في مضرتؾ شيء حقير مف : (فإنو يبيعؾ بالتافو)

. في الداللة عمى مضرتؾ وتولييا، ويعتاض شيئًا حقيرًا عمى ذلؾ (6)حطاـ الدنيا لـ يأسؼ
ياؾ ومصادقة الكذاب) . اتخاذه صاحباً : (وا 

 __________
. عظـ(: ب)في  (1)
. أف يكوف صديقًا لؾ(: ب)في  (2)
. المضرة(: ب)في  (3)
. والضرر(: ب)في  (4)
(. ب)نيي، زيادة في  (5)
 .لـ يتأسؼ(: ب)في  (6)

(6/2080 )



 

 

 

. يعني ما يكوف في المواضع الخالية، الذي يشبو الماء: (فإنو كالسراب)
(. 1)بكذبو ومينو: (يقرّْب عميؾ البعيد)
، فإنو اليبالي في اإلخبار عف األشياء بما يكوف مناقضًا لما ىي (3)بخمفو(: القريب (2)ويبعّْد عميؾ)

عميو مف صفاتيا وأحواليا، فيذه أمور ثمانية، أربعة عمى جية التحذير، وأربعة عمى غير ذلؾ كما 
. أوضحناىا

. أي الُيْتَقَرُب بيا وال تفعؿ، أي وال تكوف مقبولة عند اهلل تعالى(: ال قربة بالنوافؿ )[39]
: يشير إلى وجييف: (إذا أضرت بالفرائض)

. فبأف يتنفؿ حتى يستغرؽ الوقت في فعؿ النوافؿ، ثـ يؤدي الفرائض عمى إدبار مف أوقاتو: أما أوالً 
فبأف يكوف متنفبًل حتى تفتر أعضاؤه، ثـ يؤدي الفرائض بعد ذلؾ عمى نقصاف وفتور في : وأما ثانياً 

. أركانيا، فما ىذا حالو ال وجو لمنوافؿ معو لما فيو مف الضرر بيا
يعني أف العاقؿ اليطمؽ لسانو إال بعد مشاورة الرويَّة ومؤامرة الفكرة (: لساف العاقؿ وراء قمبو )[40]

. يقوؿ وينطؽ، فميذا كاف لساف العاقؿ تابعًا لقمبو (4)الصائبة بما
يشير إلى أف األحمؽ نفثات لسانو وفمتات كبلمو سابقة لمراجعة (: وراء لسانو (5)وقمب األحمؽ)

أي -وراء قمبو، ووراء لسانو : فطنتو ومتقدمة عمى مراودة فكرتو، فميذا كاف قمبو تابعًا لمسانو، وقولو
بيف يديو، وأراد لساف العاقؿ  (6)، أي مف[16:إبرىيـ]{ِمْف َوَراِئِو َجَينَّـُ }: ، كما قاؿ تعالى-بيف يديو

. بيف يديو يتصرؼ فيو كيؼ شاء، وقمب األحمؽ وراء لسانو يتصرؼ فيو كيؼ شاء
 __________

. الكذب أيضاً : الميف (1)
(. ىامش في ب)عنؾ، : في نسخة (2)
. تخمفو(: ب)في  (3)
. لما(: ب)في  (4)
. وقمب األحمؽ مف وراء لسانو(: أ)في  (5)
 (.ب)مف، زيادة في  (6)

(6/2081 )

 

قمب األحمؽ في ِفْيِو، ولساف العاقؿ ): وقد روي عنو عميو السبلـ ىذا المعنى بمفظ آخر، وىو قولو
. ، والمعنى فييما واحد كما أشرنا إليو(في قمبو



 

 

: وقاؿ عميو السبلـ لبعض أصحابو في عمة اعتميا [41]
زالة لعقابيا: (جعؿ اهلل ما كاف مف شكواؾ حطًا لسيئاتؾ) . تكفيرًا ليا وا 
. يريد ال ثواب يستحؽ عميو؛ ألنو ليس مف جممة األعماؿ: (فإف المرض ال أجر فيو)
. يكفرىا ويزيميا: (ولكنو يحط السيئات)
قو، وأراد حتَّ الري  لؤلوراؽ، فإنيا تزيميا وتفرؽ أجزاءىا، : (ويحتُّيا حتَّ األوراؽ) حتَّو إذا فرَّ

ومصداؽ ما قالو عميو السبلـ في كبلمو ىذا ىو أف األجر ىو الثواب، والمرض ىو مف َقِبؿ اهلل فبل 
يستحؽ عميو إال العوض؛ ألف العوض إنما يستحؽ عمى ما كاف في مقابمة فعؿ اهلل بالعبد مف 

، واألجر والثواب إنما يستحقاف عمى ما كاف في مقابمو فعؿ العبد، ثـ يفترؽ  األمراض واآلالـ والغمـو
سقاط الثواب، ىو أف العوض إنما يسقط السيئة ليس عمى جية  الحاؿ في إسقاط العوض لمسيئة وا 

نما يسقطيا وقتًا واحدًا، بخبلؼ الثواب فإنو يسقطيا عمى جية الدواـ فيعود ما كاف مستحقًا  الدواـ، وا 
ف اشتركا في مطمؽ  (1)مف العقاب في الوقت الثاني في األلـ، وال يعود في إسقاط الثواب، وا 

: في كبلمو ىذا، ثـ قاؿ (3)، وليذا نبَّو عمييا(2)اإلسقاط، فبينيما ىذه التفرقة
نما األجر في القوؿ بالمساف) . وأنواع التسبي  والذكر (4)يعني في جميع األذكار كميا مف القرآف: (وا 

 __________
. في: مف، وكتب فوقيا(: ب)في  (1)
. الفرقة(: ب)في  (2)
. عميو(: ب)في  (3)
 .القراءات(: أ)في  (4)

(6/2082 )

 

كالصبلة والزكاة والحج وغير ذلؾ مف العبادات المتعمقة بالجوارح، : (والعمؿ باأليدي واألقداـ)
فحصؿ مف ىذا أف الثواب إنما يستحؽ عمى ما يمحؽ العبد نفسو مف اآلالـ لتأدية الواجبات 

والمندوبات، ويستحؽ العوض عمى ما يمحقو اهلل تعالى وعمى ما يمحؽ نفسو مف غير أف يكوف واجبًا 
. أو مندوبًا، نحو شرب األدوية وغير ذلؾ

. خالص اإلرادة في الفعؿ لوجيو(: إف اهلل سبحانو يدخؿ بصدؽ النية(1)و)
. وىو عبارة عما يسره اإلنساف في نفسو مف األعماؿ الصالحة: (والسريرة الصالحة)
وىذا غير ممتنع، فإف اإلنساف ميما كاف مؤديًا لمواجبات، منكفًا عف : (مف يشاء مف عباده الجنة)

. المنييات، وعمـ اهلل تعالى مف حالو ما ذكرناه فإنو يكوف سببًا في دخوؿ الجنة
سؤاؿ؛ ليس يخمو الحاؿ في ذلؾ إما أف يدخمو اهلل الجنة بالسريرة الصالحة الغير مف غير فعؿ ىذه 



 

 

ف كاف الثاني فيي كافية  (2)التكاليؼ أو مع فعميا، فإف كاف األوؿ فيو خطأ، وليس مذىبًا لكـ، وا 
في دخوؿ الجنة، فما فائدة كبلمو في ذلؾ؟ 

وجوابو؛ ىو أف السريرة الصالحة اليمتنع أف تكوف سببًا في القياـ بيذه التكاليؼ كميا ولطفًا في 
ذا . جاز إضافة دخوؿ الجنة إلييا لما كانت سبباً  (4)كاف األمر كما قمناه (3)اإلتياف بيا، وا 
 __________

. وشرح النيج( ب)إف، بغير الواو، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. فيو كافيو(: ب)في  (2)
ف(: ب)في  (3) . وا 
 .قمنا(: ب)في  (4)
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(: 2)عميو السبلـ في ذكر خباب بف األرت (1)ثـ قاؿ [42]
. في الديف واإلسبلـ، وكاف إسبلمو متقدمًا عمى إسبلـ عمر(: فمقد أسمـ راغباً ! (3)يرحـ اهلل خباباً )
. مف غير إكراه إلى اهلل ورسولو: (وىاجر طائعاً )
. في اهلل: (وعاش مجاىداً )

ويحكى أف إسبلـ عمر بف الخطاب كاف بسببو، وذلؾ أنو دخؿ عمى أختو فاطمة بنت الخطاب 
اتؽ اهلل : خباب (5)بطش بيا، فقاؿ لو(4)وخباب يقرئيا سورة طو لما نزلت، فمما دخؿ عمييما 

َـّ، أّيد اإلسبلـ )): ياعمر، واهلل ألرجو أف يكوف قد خصَّؾ بدعوة نبيئو، فإني سمعتو يقوؿ باألمس المَُّي
(. 7(()أو بأبي جيؿ بف ىشاـ (6)بعمر بف الخطاب

. مف الطيب: فخاؼ مف ىولو، والطوبى: (طوبى لمف ذكر المعاد)
حرازىا: (وعمؿ لمحسنات) . أي كاف عممو مف أجؿ اكتسابيا وا 

 __________
. وقاؿ: في شرح النيج (1)
ىو خباب بف األرّت بف جندلة بف سعد، ينتيي نسبو إلى زيد مناة بف تميـ، يكنى أبا عبد اهلل،  (2)

 وكانت أمو ختانة، وخباب مف ، ى39سنة:  وقيؿ، ى37أبا يحيى، توفي سنة: أبا محمد، وقيؿ: وقيؿ
إنو : فقراء المسمميف وخيارىـ، وكاف في الجاىمية قينًا حدادًا يعمؿ السيوؼ، وىو قديـ اإلسبلـ، قيؿ

كاف سادس ستة، وشيد بدرًا وما بعدىا مف المشاىد، وىو معدود مف المعذبيف في اهلل، نزؿ خباب 
الكوفة ومات بيا بعد أف شيد مع أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ صفيف ونيرواف، وصمى عميو 

شرح نيج الببلغة ). عمي عميو السبلـ، وكانت سنو يـو مات ثبلثًا وسبعيف سنة، ودفف بظير الكوفة



 

 

(. 172-18/171البف أبي الحديد 
. رحـ اهلل خباب بف األرت: في شرح النيج (3)
. عمييا(: أ)في  (4)
(. ب)لو، سقط مف  (5)
(. ىامش في ب)الميـ أيد اإلسبلـ بأحد العمريف : في نسخة (6)
 . تحقيؽ مصطفى السقا وآخريف346-1/342انظر السيرة النبوية البف ىشاـ  (7)
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. مف الرزؽ، وىو أف يكوف ال عميو وال لو: (وقنع بالكفاؼ)
. ما أعطاه مف خير وشر، وعافية وبموى، وقبض وبسط: (!ورضي عف اهلل)
أقصى األنؼ، وىو أصعب ما يكوف في : الخيشـو(: لو ضربت خيشـو المؤمف بسيفي ىذا )[43]

. الضرب
. يكرىني بقمبو: (عمى أف يبغضن ي)
. ما فعؿ ذلؾ أصبلً : (ما أبغضن ي)
المكاف الذي يرتفع : (1)الكثير، والجّمة ىو: الجُـّ ىو: (ولو صببت الدنيا بجمَّاتيا عمى المنافؽ)

، أي كثيرًا، واْلَجُمـو [20:الفجر]{َوُتِحبُّوَف اْلَماَؿ ُحبِّا َجمِّا}: جمع جمَّة، قاؿ اهلل تعالى: ماؤه، والجمَّات
: ، قاؿ الشاعر(2)الذي كمما ذىب منو جري جاء آخر: مف الخيؿ ىو

َجُموـُ الشدّْ َشاِئمة الذَُّنابى 
 

ِتَيا ِسَراَجا ( 3)تخاُؿ بياَض ُغرَّ
 

. وأراد ىا ىنا الكثير مف الدنيا
: عمى أف يريد نفعي ما أراده، ثـ ذكر السبب في ذلؾ بقولو: (عمى أف يحبن ي ما أحبن ي)
. إشارة إلى محبة المؤمف لو، وبغض المنافؽ: (وذلؾ)
. ُقدّْر وُحِتـَ : (أنو ُقِضيَ )
. ففرغ األمر فيو: (فانقضى)
أنطؽ اهلل بو لساف نبيو، وما قالو فيو حؽ ال (: (4)[صمى اهلل عميو وآلو]عمى لساف النبي األمي)

. محيص عنو
. يريد مضرتؾ(((: ، ال يبغضؾ مؤمف(5)يا عمي)): أنو قاؿ)



 

 

 __________
(. ب)ىو، زيادة في  (1)
. أي جاءه جري آخر (2)
، 1/504، ونسبو لمنمر بف تولب، وىو في لساف العرب 65ورد البيت في أساس الببلغة ص (3)

. يعني أنيا ترفع ذنبيا في العدو: شائمة الذنابي: قولو: ونسبو لمنمر بف تولب أيضًا، وقاؿ في شرحو
. انتيى

. زيادة في شرح النيج (4)
 .يا عمي، زيادة في شرح النيج (5)
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( 1)وال يحبؾ منافؽ)))
 __________

، وعزاه إلى عبد اهلل بف أحمد بف 1/45رواه اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ  (1)
في أولو،  ((يا عمي)): حنبؿ في زوائده عف مساور الحميري عف أـ سممة، وىو فيو بدوف لفظ

، أخرجو اإلماـ المرشد بالميعميو السبلـ ((ال يحبؾ إال مؤمف، وال يبغضؾ إال منافؽ)): والحديث بمفظ
، عف أحمد بف حنبؿ، والفقيو ابف المغازلي الشافعي في المناقب 1/135في األمالي الخميسية 

مف طرؽ عف اإلماـ عميعميو  (231، 229، 228، 226، 225) تحت األرقاـ 139-137ص
السبلـ، ولو في مناقب ابف المغازلي شواىد أخرى مع اختبلؼ في بعض األلفاظ، وعزاه في موسوعة 

، 8/116، وسنف النسائي(3736) إلى سنف الترمذي رقـ 7/345أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
، والبداية 1/63، وفت  الباري(33028)و (32878)، وكنز العماؿ برقـ 9/133ومجمع الزوائد

لى غيرىا، ولو في 14/426، 8/417، وتأريخ بغداد لمخطيب البغدادي 7/355والنياية البف كثير  وا 
: سمعت عميِّا عميو السبلـ يقوؿ: الموسوعة شواىد انظرىا فيو، والحديث عف زر بف حبيش قاؿ

إنو ال يحبني إال مؤمف، وال يبغضني إال ))والذي فمؽ الحبة وبرأ النسمة إنو لعيد النبي األمي إلّي )
 وعزاه إلى البخاري، ومسمـ، والنسائي، والحسف بف عمي الصفار في 1/44في االعتصاـ ( (منافؽ

. األربعيف، وأورد نحوه وعزاه إلى الزرندي في درر السمطيف عف الحرث اليمداني
أخرجو اإلماـ أبو طالبعميو السبلـ  ((ال يحب عميًا إال مؤمف، وال يبغضو إال منافؽ)): والحديث بمفظ
بسنده عف أـ سممة، وانظر أسانيد الحديث ومصادره وتعدد رواياتو  (89) رقـ 121في أماليو ص

، ولوامع األنوار لممولى العبلمة المجتيد 46-1/42وألفاظو االعتصاـ لئلماـ القاسـ بف محمد 
 .133ػ132، والروضة الندية لمبدر األمير ص661-2/657الكبير مجد الديف المؤيدي 
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. يريد نفعؾ (1)أي((: (
. أي يمحقؾ بيا السوء وىو المضرة عند اهلل ومف جيتو(: سيئة تسوءؾ عند اهلل )[44]
يمحقؾ بيا العجب؛ ألف السيئة إذا ساءتؾ كاف ذلؾ يدعوؾ إلى التوبة : (خير مف حسنة تعجبؾ)

سقاط ثوابيا عند اهلل تعالى، وفي ىذا داللة  منيا، واإلعجاب بالحسنة يكوف داعيًا إلى إحباطيا وا 
عمى عظـ خطر اإلعجاب، وكثرة المقت بو، فنعوذ باهلل مف العجب وشر إىبلكو لؤلعماؿ، ونسألو 

. العصمة عف الموبقات والعظائـ
يعني أف كؿ مف كاف مف الرجاؿ لو ىمة عالية ونفس طامحة (: قدر الرجؿ عمى قدر ىمتو )[45]

إلى معالي األمور ونفائسيا فقدر حالو يعظـ مف أجؿ ذلؾ، ويكوف لو خطر عند الناس ومكانة 
. عظيمة، ومف كانت ىمتو دانية خسيسة فقدره عمى حسب ذلؾ مف غير زيادة

ىي البذؿ، وغرضو أف مف كاف كثير العطاء سخي : المروءة(: عمى قدر مروءتو (2)وصدقتو)
. النفس فصدقتو نافعة، ومف كاف قميؿ العطاء فصدقتو نزرة قميمة ال تنفع صاحبيا

االستنكاؼ، وغرضو ىو أف إقدامو عمى األخطار والمخافات : األنفة(: شجاعتو عمى قدر أنفتو(3)و)
(. 4)عمى قدر ما يكوف فيو مف الَنَكَفة

وانكفافو عف القبائ  وسائر األمور المكدرة لؤلعراض عمى قدر ما يكوف : (وعفتو عمى قدر َغْيَرتوِ )
. غار الرجؿ غيرة إذا احتمى: فيو مف االحتماء، يقاؿ

يثاره(: الظفر بالحـز )[46] . أي أف الظفر باألمور ال يكوف إال بإعماؿ الحـز وا 
معاف النظر فيو (5)يعني أف الحـز ال يمكف: (والحـز بإجالة الرأي) . إال بإجالة سيامو وا 

 __________
(. ب)أي، سقط مف  (1)
(. ب)وصدقو، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
(. أ)الواو، سقط مف  (3)
. الُعُدوؿ: النكفة (4)
 .اليكوف(: ب)في  (5)
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أي وخبلصة الرأي وجماؿ أمره وكمالو إنما يكوف بصوف األسرار عف : (والرأي بتحصيف األسرار)
. اإلذاعة والنشر

يشير بيذا إلى أف عزة نفس الكريـ تأبى عميو أف يحتمؿ (: احذروا صولة الكريـ إذا جاع )[47]
. ضيمًا أو أذى فيو ال يعتاد الجوع، فإذا جاع غمب عمى مزاجو الحّدة والغضب

وبخمو، فإذا  (1)الدنيء الخسيس، معتاد لمجوع، َأِلٌؼ لو بخستو: ألف الميئـ وىو: (والمئيـ إذا شبع)
. شبع استنكر حالو وخالؼ ما ىو عميو، فميذا يستولي عميو البطر واألشر

. مستوحشة نافرة، مف طبعيا الشرود(: قموب الرجاؿ وحشية )[48]
. بالمداراة ليا واإلحساف إلييا: (فمف تألَّفيا)
. بالمودة والمحبة واأللفة(: (2)أقبمت إليو)
. خفي كامف، ال يذكره أحد(: عيبؾ مستور )[49]
إذعاف األياـ ومساعدة المقادير؛ ألف مساعدة الجد تمنع اإلنساف : إسعاد الجد ىو: (ما أسعدؾ َجدُّؾَ )

ذعانو لو، أال ترى أف المموؾ وأكابر  عف فعؿ القبي ، فميذا بقي مستورًا عنو عيبو إلقباؿ الدىر وا 
ف كانت كبيرة عظيمة ألجؿ مساعدة المقادير ال غير . الناس ال تذكر عيوبيـ، وا 

. أحقيـ بو، وأعظميـ حالة فيو(: أولى الناس بالعفو )[50]
. ألف مف ال يقدر فبل وجو لعفوه؛ ألنو يكوف عجزًا ال عفواً : (أقدرىـ عمى العقوبة)
يعني أف الكـر إنما يكوف عمى جية االبتداء مف غير سؤاؿ؛ ألنو (: السخاء ما كاف ابتداء )[51]

. يكوف تفضبًل محضاً 
يعني فأما إذا كاف اإلعطاء بعد المسألة فإنما ىو حياء عف : (فأما ما كاف عف مسألة فحياء وتذمـ)

. الرد، واستنكاؼ عف رد السائؿ ومنعو
. يريد أنو اليشبيو شيء في كوف اإلنساف مستغنيًا بو عف غيره(: ال غنى كالعقؿ )[52]

 __________
. لخستو(: ب)في  (1)
 (.ب)عميو، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
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ف حصؿ لو كؿ شيء (1)يعني: (وال فقر كالجيؿ) . أنو اليشبيو شيء في حاجة اإلنساف، وا 
. جميع ما يورث (2)يريد أنو الميراث أفضؿ منو مف: (وال ميراث كاألدب)
أنو ال معيف كالمشاورة  (4)المعيف والمرافد، وأراد: الظيير والظيريّْ ىو(: ظيير كالمشاورة (3)ال)

. في الرأي وتحصيمو مف جية غيرؾ



 

 

. وكمو صبر: يعني أنو يقع عمى وجييف(: الصبر صبراف )[53]
. مف المصائب واألحزاف واآلالـ: (صبر عمى ما تكره)
. مف المذات المحرمة والمشتييات الطيبة المكروىة: (وصبر عما تحب)
ف كاف غريبًا فيو في الحقيقة مستوطف (: الغنى في الغربة وطف )[54] يشير إلى أف ذا الماؿ وا 

. تحصيؿ ما يشتييو (5)بمالو متمكف بو في
ف كاف في وطنو فإنو ال يمكنو تحصيؿ أغراضو، وقضاء :(والفقر في الوطف غربة) يعني أف الفقير وا 

. مف ذلؾ لمفقر (6)مآربو لقمة تمكنو
ألف القناعة ىو أال تكوف طالبًا لممشتييات والمبلذ لمتعفؼ عنيا، (: القناعة ماؿ ال ينفد )[55]

ىي ماؿ؛ ألف حكميا حكـ : وصاحب الماؿ متمكف مف تحصيميا، فميذا لـ يكف طالبًا ليا، فميذا قاؿ
نما قاؿ . ال ينفد مبالغة في استمرار االستغناء عف المطموبات: صاحب الماؿ في ذلؾ، وا 

يعني أف كؿ مف كاف ذا ماؿ ويسار فشيواتو التزاؿ غضة طرية (: الماؿ مادة الشيوات )[56]
. أمده بكذا إذا أمكنو منو: متجددة عمى ممر األياـ، مف قوليـ

. المكروىة والشدائد العظيمة (7)عف الوقوع في األمور(: مف حذَّرؾ )[57]
. باألمور السارة؛ ألنيما باإلضافة إلى النفع عمى سواء: (كمف بشَّرؾ)

 __________
. يريد(: ب)في  (1)
. في(: ب)في  (2)
. وال ظيير: في شرح النيج (3)
. يعني(: ب)في  (4)
. مف(: ب)في  (5)
. لقمة ما يمكنو(: ب)في  (6)
 (.ب)األمور، سقط مف  (7)
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. يعني بمنزلة السُبع في المضرة بالكبلـ والسب واألذية(: المساف َسُبعُ  )[58]
إف أطمقو صاحبو ضرَّ غيره وأتمفو بعقره لو بما يكوف منو مف التسمط باإليذاء، : (إف خمي عنو عقر)

: وسمي ما يكوف مف جية الذـ بالمساف عقرًا لدخولو في األلـ، وعف ىذا قاؿ بعضيـ
ـُ السيؼ َتْدُمُمُو فيبرا  وَكْم

 



 

 

( 2)الدىِر ما جرَح الّمسافُ  (1)وجرحُ 
 
. يشبو حاليا حاؿ العقرب(: المرأة عقرب )[59]
لسبتو العقرب إذا لدغتو، وغرضو أف صحبة النساء لذيذة حموة : أي المدغة، يقاؿ: (حموة المَّْسبة)

تميؿ إلييا النفس وتشتيييا، ولكف فييا مضرة لما في مباشرتيفَّ مف نقصاف مادة الحياة وتحمؿ القوة 
ذىابيا بالجماع . وا 

( 3)ألف بو تنج  المسألة، وىو آلة فييا كما أف جناح الطائر آلة في(: الشفيع جناح الطالب )[60]
. طيرانو

يشير إلى أنو يسار بيـ إلى اآلخرة، بجري الميؿ (: أىؿ الدنيا كركب يسار بيـ وىـ نياـ )[61]
. والنيار وىـ ال يشعروف، بمنزلة مف ىو نائـ

. يريد إلى أنو يألـ بفقدىـ كما يألـ بالغربة ويحزف بيا(: فقد األحبة غربة )[62]
. تعذرىا وبطبلنيا(: فوت الحاجة )[63]
نما كاف أىوف؛ ألنيا إذا تعذرت فميس فييا إخبلؽ لموجو، : (أىوف مف طمبيا إلى غير أىميا) وا 

ذىاب لجمالو بخبلؼ طمبيا إلى غير أىميا، ففييا بطاؿ لمائو وا  . ذلؾ كمو (4)وا 
يعني أنؾ ال يمحقؾ تأفؼ عف أف تكوف معطيًا لمعطاء (: مف إعطاء القميؿ (5)ال تستحيي )[64]

. القميؿ
 __________

(. ىامش في ب)وكمـ، : في نسخة (1)
:  بدوف نسبة لقائمو، وروايتو فيو1/1014الجرح، والبيت في لساف العرب : الَكْمـُ  (2)

وجرح السيؼ تدممو فيبرا 
 

ويبقى الدىر ما جرح المساف 
 
. آلة في آلة في طيرانو(: ب)في  (3)
. ففيو(: ب)في  (4)
 .ال تست : في شرح النيج (5)

(6/2090 )

 



 

 

ف قؿ فيو عطاء وبر ومكرمة فيؾ، والحرماف إبطاؿ لذلؾ كمو، : (فإف الحرماف أقؿ منو) ألف القميؿ وا 
. أي ببعضيا (1)((ال تردوا السائؿ ولو بشؽ تمرة)): وفي الحديث

االنكفاؼ عف المسألة، وغرضو أف االنكفاؼ عف السؤاؿ : التعفؼ ىو: (2()العفاؼ زينة الفقر )[65]
. ىو جماؿ في حؽ الفقراء وزينة في أحواليـ

. يعني إذا لـ تكف لؾ قوة وطاقة عمى تحصيؿ مرادؾ(: إذا لـ يكف ما تريد )[66]
ظالمًا أو مظمومًا؛ ألف مف ال قدرة لو عمى نيؿ مراده، فبل ضير عميو في : (!فبل ُتَبْؿ كيؼ كنت)

. المقادير (3)تحمؿ ما يجري عميو مف صروؼ
طاً  (4)ال ترى )[67] يعني أنو في جميع أحوالو مخالؼ لجية اإلصابة، (: الجاىؿ إال ُمْفِرطًا أو ُمَفرّْ

فتارة يكوف مفرطًا في األمور مبطبًل ليا، وتارة يكوف متجاوزًا لمحد في طمبيا وتحصيميا، وفي 
. ((الجاىؿ إما ُمَفّرُط أو ُمْفِرط)): الحديث

ألف مف كمؿ عقمو أفكر في األمور وأحكميا، وال حكمة مثؿ (: إذا تـ العقؿ نقص الكبلـ )[68]
. الصمت عف أكثر الكبلـ

أي يذىب جماليا ويبطؿ رونقيا مف الشباب إلى المشيخ، ومف القوة (: الدىر ُيْخِمُؽ األبداف )[69]
. إلى اليزاؿ، ومف الحياة إلى الموت

 __________
ال تردوا )): ، وعزاه إلى مسند الشياب، وقريبًا منو بمفظ2/43رواه في مسند شمس األخبار  (1)

 وعزاه إلى مسند أحمد 7/101في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ ( (السائؿ ولو بشربة ماء
(. 16175)ورقـ  (16174)، وكنز العماؿ برقـ 1/137، وتأريخ أصفياف6/435بف حنبؿ 

(. العفاؼ زينة الفقر، والشكر زينة الغنى: )(66)لفظ ىذه الحكمة في شرح النيج برقـ  (2)
(. ىامش في ب)ضروب، : في نسخة (3)
 .ال ُيرى: في شرح النيج (4)

(6/2091 )

 

( 1)يكبر ابف آدـ ويشب فييا)): ألف بالكبر تكثر آماؿ اإلنساف، وفي الحديث: (ويجدد اآلماؿ)
(. 2()(الحرص، وطوؿ األمؿ: اثنتاف

. بذىاب العمر ونفاده: (ويقرب المنية)
. يقطعيا ويزيميا لتعذرىا وانقطاعيا عف صاحبيا: (ويباعد األمنية)
كؿ ما يرجى حصولو في مستقبؿ الزماف فمف حصؿ لو وظفر بو، : (المأموؿ مف ظفر بو نصب)

. أصابو النصب بمعاناتو وتحصيمو



 

 

. بانقطاعو عنو وتعذره عميو: (ومف فاتو تعب)
. يقتدوف بو وييتدوف بيديو ويسمكوف عمى أثره(: مف نصب نفسو لمناس إماماً  )[70]
تيذيبيا، وأراد أف الواجب عميو في ذلؾ ىو البداية بتيذيب نفسو : (فعميو أف يبدأ بتعميـ نفسو)

. وىدايتيا إلى الخيرات
. مف أفناء الخميقة؛ ألف خبلؼ ذلؾ يكوف نقصًا في حالو: (قبؿ تعميـ غيره)
. لغيره ممف يقتدي بو: (وليكف تأديبو)
. بما يكوف مف أفعالو: (بسيرتو)

 __________
. ويشب معو(: ب)في  (1)
ييـر ابف )): ، وىو بمفظ436، 435، 11/398انظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (2)

قاؿ النبي صمى اهلل : عف قتادة، عف أنس قاؿ( (الحرص، وطوؿ األمؿ: آدـ، وتبقى معو خصمتاف
( 288) رقـ 385عميو وآلو وسمـ الحديث، أخرجو اإلماـ الموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار ص

: بمفظ (3268، 3010، 2979، 2857) رقـ 5/242أخرجو أبو يعمى : قاؿ محققو في تخريجو
، عف قتادة، عف ((الحرص عمى الماؿ، والحرص عمى العمر: ييـر ابف آدـ وتشب معو اثناف))

وأخرجو أحمد بف حنبؿ، ومسمـ في الزكاة، والترمذي في الزىد، وابف ماجة، وابف حباف، : قاؿ. أنس
والطيالسي، والبخاري في الرقاؽ، وأبو نعيـ، وابف المبارؾ في الزىد، وكميـ مف طرؽ عف قتادة عف 

. انتيى. أنس
 .بسنده عف قتادة عف أنس أيضاً  (706) رقـ 522وأخرجو اإلماـ أبو طالب في أماليو ص: قمت

(6/2092 )

 

يشير إلى أف التأديب باألفعاؿ واالقتداء بيا أنجع وأعظـ مف التأديب بالمساف : (قبؿ تأديبو بمسانو)
. وأدخؿ في الموعظة، ألف الفعؿ أشؽ مف القوؿ وأعظـ موقعاً 

. يعني ومف أدب نفسو وعمميا فيو أحؽ بالتعظيـ: (ومعّمـ نفسو ومؤدبيا أحؽ باإلجبلؿ)
ألف نفسو أحؽ بذلؾ، وميما عني باألحؽ فيو أولى بما ذكره مف : (مف معمـ الناس ومؤدبيـ)

. اإلجبلؿ
. يعني تنفسو وبقاؤه في الدنيا(: َنَفُس المرء )[71]
. بمنزلة مف يخطو إلى األجؿ فيقطع الغاية التي بينو وبينو: (خطاه إلى أجمو)
ما كاف لو وفرة وتجمع وكماؿ فيو ال محالة البد مف  (2)يريد كؿ(: (1)كؿ معدود ينقص )[72]

. انتقاصو وزواؿ عدده وتفرقو



 

 

. يعني أف كؿ ما توقع وجوده وكاف لو وجود فاألياـ والميالي يأتياف بو: (وكؿ متوقع آت)
. التبست فمـ يعمـ حاليا وحكميا(: إف األمور إذا اشتبيت )[73]
. يعني ما حدث اآلف بما مضى مف قبؿ، فخذ منو حكمو: (اعتبر آخرىا بأوليا)
 
منسوب إل ى بني ضباب، عند دخولو عمى معاوية،  (3)ومف خبر ضرار بف ضمرة الضبابيّ  [74]

وسؤالو عف أمير المؤمنيف 
استعارة (: في بعض مواقفو، وقد أرخى الميؿ سدولو (4)فأشيد لقد رأيتو وىو قائـ): فقاؿ لو ضرار

. مف سدوؿ اليودج وىو ما ُأْسِبَؿ عميو مف األستار ِلُتَغطّْيو
. يعني يتحرؾ، ويضطرب: (وىو قائـ في محرابو، قابض عمى لحيتو يتمممؿ)
. وىو المديغ: (تمممؿ السميـ)
. يعني الذي فقد أىمو بالموت: (ويبكي بكاء الحزيف)
يا فبلف يا فبلف : نداء تحقير وتوبيخ وتيكـ بحاليا، كما تقوؿ لمف توبخو: (يادنيا يادنيا: ويقوؿ )

. باسمو ولقبو
 __________

. منقض: في شرح النيج (1)
(. ب)كؿ، سقط مف  (2)
. الضابيّ : في شرح النيج (3)
 .وىو قائـ، سقط مف شرح النيج: قولو (4)

(6/2093 )

 

عني : إليؾ ىا ىنا اسـ مف أسماء األفعاؿ أي خذي نفسؾ عف التعمؽ بي، وقولو: (إليؾ عن ي)
وارجعي عني؛ ألف كؿ مف رد غيره عف نفسو ويئس المردود منو فإنو ال : متعمؽ بفعؿ محذوؼ تقديره

. محالة يرجع إلى نفسو
. أي أتصديت مف أجمي وبسَبْبي لتغريني: (أبي تعرضت)
النزوع إلى : التطمع، ويروى بالقاؼ مف االشتياؽ، وىو: يروى بالفاء، والتشوؼ: (!أـ إلّي تشوفّْت)

. مف تحبو، وكبلىما صال  ىا ىنا
. أي الحضر وقتؾ: (ال حاف َحيُنؾ)
. مني (2)َبُعَد رجاؤؾ مما تطمبينو (1)أي: (ىييات)
. أنَّا فمست مف أىؿ الخديعة بؾ (3)اخدعي غيري، فأما: (غري غيري)



 

 

. فأكوف مبلحقًا عمى طمبؾ ومطالبًا فيؾ: (ال حاجة لي فيؾ)
. وىو كماؿ الطبلؽ وتماـ نصابو: (قد طمقتؾ ثبلثاً )
شعار عمى أف (: (4)ال رجعة لي فيؾ) بعد ىذا الطبلؽ، وكبلـ أمير المؤمنيف ىا ىنا فيو داللة وا 

. ال رجعة بعده، وعميو تعويؿ أكثر العمماء: الطبلؽ تابع لمطبلؽ، وليذا قاؿ
. أيامًا قميمة مقدار الحياة التي يعاش فييا: (فعيشؾ قصير)
. أي قدرؾ حقير ال يزف شيئاً (: (5)وخطرؾ يسير)
. أتوجع: صوت يقاؿ عند التوجع والتحزف، ومعناه: (آه)
. المبمغ إلى اآلخرة، وىو التقوى: (مف قمة الزاد)
. وىو السير إلى العرصة: (وبعد السفر)
. عمى القيامة وأىواليا(: ! المورد (6)وعظـ)

 __________
(. أ)أي، سقط مف  (1)
. تطمبيو(: ب)في  (2)
(. ب)فما، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. ال رجعة فييا: في شرح النيج (4)
(. ب)وأممؾ حقير، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : بعده في شرح النيج (5)
 .وعظيـ: في شرح النيج (6)

(6/2094 )

 

( 1)ومف كبلـ لو عميو السبلـ لمسائؿ وىو األصبغ العدواني [75]
بقضاء مف اهلل )يعني لحرب معاوية وأصحابو : (أكاف مسيرؾ إلى الشاـ): قاؿ ألمير المؤمنيف

: فكممو بكبلـ طويؿ ىذا مختاره: (وقدر
. كممة دعاء بمنزلة ويمؾ: (!ويحؾ)
. أي واجبًا ال يجوز خبلفو: (لعمؾ ظننت قضاء الزماً )
. ال محيص ألحد عنو(: (2)وقدرًا حتماً )
. يعني عمى ما قمت مف القضاء الواجب والقدر الحتـ(: كذلؾ (3)ولو كاف ذلؾ)
ألف ىذه األمور إنما تكوف متوجية إذا كاف لنا أفعاؿ ىي : (لبطؿ الثواب والعقاب والوعد والوعيد)

إف الوعد متوجو إلى فعؿ الطاعة، والوعيد : عمى حسب القصد والداعية مف جيتنا، فيقاؿ (4)واقعة
متوجو إلى فعؿ المعصية، ويكوف الثواب والعقاب متوجييف عمييما أيضًا، فأما إذا كانت األفعاؿ مف 



 

 

خمؽ اهلل تعالى، حاصمة بقضائو، ومتعمقة بقدرتو فبل وجو لذلؾ، كما ىو مذىب ىؤالء المجبرة، فإنيـ 
. ومتعمقة بإرادتو (5)مجمعوف عمى أف األفعاؿ كميا واقعة بقدرة اهلل تعالى

ف شاءوالـ : (إف اهلل سبحانو أمر عباده تخييراً ) يعني عمى جية االختيار إف شاءوا فعموا ذلؾ وا 
. يفعموه، فالقدرة حاصمة عمى كؿ واحد مف الوجييف

 __________
ُذِكَر ىنا أف السائؿ ألمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ ىو األصبغ العدواني، وذكر ابف أبي  (1)

قد ذكر شيخنا أبو الحسيف رحمو :  ما يدؿ عمى خبلؼ ذلؾ، فقاؿ18/227الحديد في شرح النيج 
قاـ شيخ إلى عمي عميو السبلـ : اهلل ىذا الخبر في كتاب الغرر ورواه عف األصبغ بف ُنباتو، قاؿ

. أخبرنا عف مسيرنا إلى الشاـ، أكاف بقضاء اهلل وقدره؟ فذكره إلى آخره: فقاؿ
. حاتماً : وشرح النيج( ب)في  (2)
. وشرح النيج( ب)ذلؾ، زيادة في  (3)
. واقفة(: أ)في  (4)
 (.ب)تعالى، سقط مف  (5)

(6/2095 )

 

. أي عمى جية التحذير، وليس عمى جية القسر واإللجاء: (ونياىـ تحذيراً )
. فعبًل ىينًا يمكف فعمو عمى سيولة: (وكمؼ يسيراً )
. النفوس ويثقميا ويفدحيا (1)ما يبيظ: (ولـ يكمؼ عسيراً )
. مف فعؿ الطاعة: (وأعطى عمى القميؿ)
. مف جزيؿ ثوابو: (كثيراً )
يريد أف فعؿ المعصية لـ يكف موجودًا عمى جية الغمبة لو، وأنو لـ يكف قادرًا : (ولـ ُيْعَص مغموباً )

. عمى منعيا
. يعني أف الطاعة لو ما كانت عمى جية اإلكراه مف جيتو بطريؽ اإللجاء: (ولـ ُيَطْع ُمْكِرىاً )
. لغير فائدة، بؿ ليداية الخمؽ، وتعريفيـ مصال  دينيـ: (ولـ يرسؿ األنبياء لعباً )
. لغير مقصد أو يريد عابثًا والعباً : (ولـ ينزؿ الكتب لمعباد عبثاً )
الذي ال حقيقة لو، وأراد وما كاف خمؽ : الباطؿ ىو: (وال خمؽ السماوات واألرض وما بينيما باطبلً )

. ىذه األشياء إال ألغراض حكمية ومصال  دينية استأثر اهلل بعمميا واستبد باإلحاطة بيا
أف ىذه األمور التي أوردىا إلزامات لممجبرة وردًا لمقالتيـ المنكرة، فإف عندىـ أف اهلل يجوز أف : واعمـ

نزاؿ الكتب وخمؽ السماء  يفعؿ ىذه األشياء ال لغرض فيكوف عابثًا العبًا في بعث األنبياء، وا 



 

 

واألرض إلى غير ذلؾ مف اليذياف، وأف يكمؼ ما ليس في الطاقة والوسع، ثـ ختـ كبلمو بتبلوة ىذه 
: اآلية

يجاده ليا فييـ: ({َذِلؾَ }) . أي ما قالوه مف أف المعاصي بخمؽ اهلل تعالى وا 
. جزاء عمى ىذه المقالة ووعيدًا عمييا(: [27:ص]{َظفُّ الَِّذيَف َكَفُروا َفَوْيٌؿ ِلمَِّذيَف َكَفُروا ِمَف النَّارِ })
يريد احفظيا مف أي جية أتت، فإف النفع الديني إنما ىو فييا وليس (: خذ الحكمة أنى كانت )[76]

. في قائميا
 __________

 .يبيض، بالضاد، وىو تحريؼ، والصواب كما أثبتو بالظاء: في النسخ (1)

(6/2096 )

 

. مستقرة حاصمة متمكنة: (فإف الحكمة تكوف في صدر المنافؽ)
. أي تضطرب: (فتختمج في صدره)
نما كاف ذلؾ ألمريف(: (1)حتى تخرج) : مف قمبو، وا 

فؤلف المنافؽ مف شأنو الرياء واإلظيار بالمساف لما يضمره في قمبو، فميذا لـ تستقر الحكمة : أما أوالً 
. في قبمو لعادتو في ذلؾ

. فؤلف الحكمة مناسبة لصفاء النفوس وزكائيا وحسف عقيدتيا، فيي تنمو بذلؾ وتستقر: وأما ثانياً 
فأما النفوس الخبيثة فإنيا ال تناسب الحكمة لميميا إلى الشر، وتمكف الييئات الردية، فؤلجؿ ىذا لـ 

. تكف الحكمة مستقرة فييا، بؿ تكوف عمى شرؼ الزواؿ والمفارقة
، وأراد أنو ال يزاؿ ينشد عنيا حتى (3)ورد عف الرسوؿ (2)ومثؿ ىذا قد: (فالحكمة ضالة المؤمف)

. يجدىا فيحفظيا في قمبو
يريد أف نفاقيـ ال يضرؾ، فإف األشياء الرفيعة الغالية ال يضرىا : (فخذ الحكمة ولو مف أىؿ النفاؽ)

. إيداعيا في األوعية الخبيثة
فانظر إلى ما كاف يفعمو، فإف كاف لو قيمة ووزف فقيمتو مف (: (4)قيمة كؿ امرٍئ ما يحسف )[77]

ف كاف ما يحسنو ال قيمة لو فقيمتو مف أخس القيـ وأنزليا . أعظـ القيـ وأعبلىا، وا 
إف ىذه الحكمة مف الحكـ التي بمغت كؿ غاية وجاوزت كؿ نياية، فبل يصاب ليا وال قيمة، : وأقوؿ

: وال توزف بيا حكمة، وال تقرب إلييا كممة، وقد نظميا عميو السبلـ بقولو
فوزف كؿ امرئ ما كاف يحسنو 

 __________
(. ب)فتسكف إلى صواحبيا في صدر المؤمف، وكذا في حاشية : بعده في شرح النيج (1)



 

 

(. ب)قد، سقط مف  (2)
(( الحكمة ضالة المؤمف، ومف حيث وجدىا فيو أحؽ بيا: ))وىو قولو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ (3)

بسنده يبمغ بو إلى أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ  (1) رقـ 43أخرجو الموفؽ باهلل في االعتبار ص
.  عف عمي عميو السبلـ2/10وىو في مسند شمس األخبار  (وانظر تخريجو في االعتبار)
 .ما يحسنو: في شرح النيج (4)
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والجاىموف ألىؿ العمـ أعداء 
 
: ثـ قاؿ [78]
ضرب آباط اإلبؿ كناية عف األسفار : (أوصيكـ بخمس لو ضربتـ إلييا آباط اإلبؿ لكانت لذلؾ أىبلً )

. ىو ما يبلصؽ مرفؽ البعير: البعيدة، وتحمؿ المشاؽ الشديدة، واإلبط
يشير إلى أنو يكوف منقطعًا إليو في جميع أموره ومعمقًا ليا إلى قدرتو : (ال يرجوفَّ أحد منكـ إال ربو)

. وقضائو، فإف ذلؾ أحمد لمعاقبة وأقوى لمثقة باهلل
ألنو إذا كاف خائفًا مف ذنبو كاف أدعى لو إلى اإلقبلع واالنكفاؼ عف : (وال يخاففَّ إال ذنبو)

. المعاصي
ألف في خبلؼ ذلؾ إقدامًا عمى الجيالة، : (ال أعمـ: وال يستحيفَّ أحد إذا سئؿ عما ال يعمـ أف يقوؿ)

. ال أعمـ خمص مف درؾ ذلؾ كمو: وتقحمًا عمى الدخوؿ في الضبللة، فإذا قاؿ
فإف خبلؼ ذلؾ فيو اإلصرار عمى الجيؿ، والوقوؼ : (وال يستحيفَّ أحد إذا لـ يعمـ الشيء أف يتعممو)

. عميو
. عمى األمور كميا، فإنو مبلكيا وقاعدة أصميا(: (1)وبالصبر)
يشير إلى أنو أعبل خصاؿ اإليماف وأعظميا، كما أف : (فإف الصبر مف اإليماف كالرأس مف الجسد)

. الرأس أشرؼ أعضاء اإلنساف وأعبلىا
. أي ال منفعة فيو بحاؿ(: خير في جسد ال رأس معو (2)ال)
. ألنو يكوف ناقصاً : (وال في إيماف ال صبر معو)
: وقاؿ لرجؿ أفرط في مدحو وكاف لو متَّيماً  [79]
لى إيحار صدره فيما : (أنا دوف ما تقوؿ، وفوؽ ما في نفسؾ) يشير إلى بطبلف مقالتو فيما قاؿ ، وا 

. توىـ مف ذاؾ، فأنا دوف مدحؾ إلفراطو، وأنا فوؽ ما في نفسؾ لحسدؾ ونقصؾ لي
ينميو  (4)يعني ما بقي بعد القتؿ واالستئصاؿ فإف اهلل تعالى(: عدداً  (3)بقية السيؼ أبقى )[80]



 

 

. ويكثر عدده ويبقيو
 __________

. وعمكـ بالصبر: في شرح النيج (1)
. وال خير: في شرح النيج (2)
. أنمى: في شرح النيج (3)
 (.ب)تعالى، سقط مف  (4)
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. أوفرىـ في الوالدة: (وأكثر ولداً )
وما أحؽ ىذا الكبلـ وأخمقو بحاؿ الفاطمية، وما كاف مف العباسية واألموية إلييـ في القتؿ 

واالستئصاؿ وقطع الدابر، ومع ذلؾ فإف اهلل تعالى بمطفو أبقى عددىـ وأكثر أوالدىـ، وقطع دابر 
. عمى الندرة والقمة (1)أولئؾ، فبل يوجد منيـ إال ُحثالة

والمراد باألوؿ ىو أف مف سئؿ : (2()مقاتمو: )ويروى(: ال أدري أصيبت كممتو: مف ترؾ قوؿ )[81]
عما ال يعممو ولـ يقؿ ال أدري، بؿ أجاب بما ال يدري، فإنو يكذب ويخطئ فيصير كبلمو مصابًا 

بو لكاف في  (3)بالخطأ والزلؿ، والمراد بالثاني أف اإلنساف ربما كاف عالمًا بشيء لو سئؿ عنو فأخبر
. ال أدري لسمـ، وأوليما ىو الوجو: ذلؾ ىبلكو وقتمو، ولو قاؿ

القوة والشدة، وأراد أف رأي الشيخ ربما : الجمد ىو(: الغبلـ (4)رأي الشيخ أحب إلّي مف جمد )[82]
. مف شدة الغبلـ وصبلبتو (5)كاف أدخؿ في النفع وأبمغ

. يعني حضوره: (مف مشيد الغبلـ): ويروى
األياس، يعني كيؼ ييأس عف الرحمة : القنوط ىو(: عجبت لمف يقنط ومعو االستغفار )[83]

[. 53:الزمر]{ِإفَّ المََّو َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا}: والمغفرة لمذنوب مع كونو مستغفرًا، واهلل تعالى يقوؿ
أماناف مف عذاب  (7)في األرض: )أنو قاؿ“ أبو جعفر محمد بف عمي الباقر  (6)وحكى عنو [84]

. اهلل، وقد رفع أحدىما فدونكـ اآلخر فتمسكوا بو
 __________

ما يسقط مف قشر الشعير واألرز والتمر وكؿ ذي قشارة إذا نقّي، وحثالة الدىف : الُحثالة بالضـ (1)
(. 122مختار الصحاح ص). ثفمو، فكأنو الرديء مف كؿ شيء

. مقالتو: وفي نسخة أخرى (2)
. فأخبر عنو(: ب)في  (3)
. جيد: في شرح النيج (4)



 

 

(. ب)وأبمغ، زيادة في  (5)
. عنو، زيادة في شرح النيج (6)
 .إلخ...كاف في األرض : في شرح النيج (7)
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. فيو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: أما األماف األوؿ
ـْ َوَأْنَت }: )، ثـ تبل ىذه اآلية تصديقًا لما قالو(فيو االستغفار: وأما األماف الثاني َوَما َكاَف المَُّو ِلُيَعّذَبُي

ـْ َيْسَتْغِفُروفَ  ـْ َوُى ـْ َوَما َكاَف المَُّو ُمَعّذَبُي ، وىذا مف محاسف استخراجاتو، ومف لطيؼ [33:األنفاؿ(]{ِفيِي
. استنباطاتو لؤلسرار الدقيقة، والمعاني الغريبة

. وخوفو ومراقبتو في أحوالو كميا(1)بالتقوى هلل تعالى(: مف أصم  ما بينو وبيف اهلل )[85]
. بالحفظ لو والدفاع عنو: (أصم  اهلل ما بينو وبيف الناس)
. باألعماؿ الصالحة، والتزود ليا مف الدنيا ليا: (ومف أصم  أمر آخرتو)
صبلح حالو(: لو أمر دنياه (2)أصم  اهلل) . بالكفاية لو وا 
. يعظيا، وييدييا إلى فعؿ الخيرات، ويجنبيا المضار المكروىة: (ومف كاف لو مف نفسو واعظ)
ما لطؼ يحفظو عف الوقوع في : (كاف لو مف اهلل حافظ) إما حافظ يحفظو عف الوقوع في اليمكات، وا 

. المعاصي والخطايا
. الفيـ، وأراد أف الفاىـ كؿ الفاىـ حتى ال فاىـ إال ىو: الفقو ىو(: الفقيو كؿ الفقيو )[86]
يؤيسيـ مف الرحمة، بؿ يعدىـ إياىا ويقربيـ إلييا وال يباعدىـ : (مف لـ يقنط الناس مف رحمة اهلل)

. عنيا
. رحمتو وفرجو عمييـ: (ولـ يؤيسيـ مف روح اهلل)
بيـ وعذابو إياىـ، وغرضو مف ىذا التوسط بيف الحالتيف ىو غاية اإلصبلح : (ولـ يؤمنيـ مكر اهلل)

ألحواؿ الخمؽ، وليذا فإف مف حكمة اهلل تعالى خمطو آليات الوعد بآيات الوعيد، وآيات التحذير 
بآيات التبشير، فما ذكر آية مف ذلؾ إال عقبيا بنقيضيا، فمو كاف وعدًا محضًا ألمنوا مف العذاب، 
ولو كاف وعيدًا محضًا أليسوا مف الرحمة، فميذا وعد بعثًا عمى الرحمة، وأوعد حثًا عمى األعماؿ 

. الصالحة
 __________

(. ب)تعالى، سقط مف  (1)
 .وشرح النيج( ب)اهلل، زيادة في  (2)
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. أدناه حالة، وأنزلو قدراً (: أوضع العمـ )[87]
المرجئة أف  (1)يعني ما كاف قواًل مف غير عمؿ، كما يحكى عف بعض فرؽ: (ما وقؼ عمى المساف)

. اإليماف قوؿ ببل عمؿ
يريد ما صدقتو الجوارح باستعماليا في الخدمة واشتغاليا : (وأرفعو ما ظير في الجوارح واألركاف)

. باألعماؿ الفاضمة
. يعني تسأـ وتفتر كما تصيب األبداف السآمة والفتور(: إف ىذه القموب تمؿُّ كما تمؿُّ األبداف )[88]
، وأراد (2)ما كاف مستحدثًا، وىو نقيض التميد: الطريؼ مف الماؿ: (فابتغوا ليا طرائؼ الحكمة)

القموب )): فاطمبوا ليا مستحدثات الحكـ ومستجداتيا لتكوف نشيطة مقبمة عمى األعماؿ، وفي الحديث
بما تطيقوف، فإف اهلل ال يمؿُّ  (4)عميكـ مف العمؿ: ))، وفي حديث آخر(3()(تصدأ كما يصدأ الحديد

( 5()(حتى تممُّوا
 __________

(. ب)فرؽ، سقط مف  (1)
. الماؿ القديـ األصمي: التميد (2)
 عف عبد اهلل بف عمر، وعزاه إلى أمالي السماف، 1/356رواه في مسند شمس األخبار  (3)

في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي  ((إف القموب تصدأ كما يصدأ الحديد)): والحديث بمفظ
، ولساف (9085)، وميزاف االعتداؿ رقـ (3924) وعزاه إلى كنز العماؿ برقـ 3/119الشريؼ
. 1/258، والكامؿ البف عدي 2/347، والعمؿ المتناىية6/576الميزاف 

. مف األعماؿ ما تطيقوف(: ب)في  (4)
 إلى مسمـ في صبلة المسافريف 5/490عزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (5)
، 18/228، والمعجـ الكبير لمطبراني6/122،212، ومسند أحمد بف حنبؿ (221)رقـ  (31)ب

.  إلى غيرىا2/259ومجمع الزوائد لمييثمي 
اكمفوا مف العمؿ ما تطيقوف، فإف اهلل ال )):  بمفظ4/360وىو في نياية ابف األثير : قمت_… _ 

: معناه أف اهلل ال يمؿ أبدًا مممتـ أو لـ تمموا، فجرى مجرى قوليـ: وقاؿ في شرحو( (يمؿ حتى تمموا
معناه ال يّطرحكـ حتى تتركوا العمؿ وتزىدوا في الرغبة : حتى يشيب الغراب، ويبيض الفار، وقيؿ

إليو، فسمى الفعميف ممبًل، وكبلىما ليسا بممؿ، كعادة العرب في وضع الفعؿ موضع الفعؿ إذا وافؽ 
: معناه، نحو قوليـ

ثـ أضحوا لعب الدىر بيـ 



 

 

 
وكذاؾ الدىر يودي بالرجاؿ 

أف اهلل ال يقطع عنكـ فضمو حتى تمموا سؤالو، فسمى : معناه: وقيؿ. فجعؿ إىبلكو إياىـ لعباً _… _ 
فمف }: ، وقولو{وجزاء سيئة سيئة مثميا}: فعؿ اهلل ممبًل عمى طريؽ االزدواج في الكبلـ كقولو تعالى

 .انتيى. ، وىذا باب واسع في العربية، كثير في القرآف{اعتدى عميكـ فاعتدوا عميو
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. ، وأراد مف ىذا أف أفضؿ ما يكوف مف األعماؿ ما كاف باإلقباؿ والنشاط دوف اإلكراه
َـّ، إني أعوذ بؾ مف الفتنة ؛ ألنو ليس أحد إال وىو مشتمؿ عمى : ال يقولفَّ أحدكـ )[89] المَُّي

ـْ ِفْتَنةٌ }: )ثـ تبل ىذه اآلية: (1)(فتنة ـْ َوَأْواَلُدُك [(. 28:األنفاؿ]{َواْعَمُموا َأنََّما َأْمَواُلُك
. عظائميا وجبلئميا: (ولكف مف استعاذ فميستعذ مف ُمِضبلَّت الفتف)
الساخط  (3)في ىذه اآلية ىو أف اهلل تعالى يختبرىـ باألمواؿ واألوالد ليتبيَّف حاؿ (2)والمعنى)

ف كاف(4)لرزقو، والراضي بقسمو اهلل أعمـ بيـ مف أنفسيـ، ولكف لتظير األفعاؿ الت ي بيا  (5)، وا 
يستحؽ الثواب والعقاب؛ ألف بعضيـ يحب الذكور ويكره اإلناث، وبعضيـ يحب تثمير الماؿ، ويكره 

. بما ذكره ليبمو حاليـ في ذلؾ (7)فامتحنيـ اهلل: (6)(انثبلـ الحاؿ
؟ (8)وسئؿ عميو السبلـ عف الخير ما ىو [90]

بالزيادة والنمو في األمواؿ وكثرة األوالد، فإف ىذا ىو خير : (ليس الخير أف يكثر مالؾ وولدؾ): فقاؿ
. منقطع يزوؿ ويفنى

. باهلل وبطريؽ اآلخرة: (ولكف الخير أف يكثر عممؾ)
غضاؤؾ عف أكثر المكاره كميا(: يعظـ حممؾ (9)وأف) . احتمالؾ وا 

 __________
ولكف مف استعاذ فميستعذ مف مضبلت الفتف، فإف اهلل سبحانو : )المفظ مف ىنا في شرح النيج (1)

. ({واعمموا أنما أمواكـ وأوالدكـ فتنة}: يقوؿ
. إلخ...ومعنى ذلؾ أنو سبحانو يختبر عباده باألمواؿ و : في شرح النيج (2)
. حاؿ، سقط مف شرح النيج (3)
. بقسمتو(: ب)في  (4)
. وفي شرح النيج( ب)كاف، زيادة في  (5)
وىذا مف غريب ما سمع منو عميو السبلـ : قاؿ الرضي رحمو اهلل تعالى: بعده في شرح النيج (6)

. في التفسير



 

 

(. ب)اهلل، زيادة في  (7)
. وفي شرح النيج( ب)ما ىو، زيادة في  (8)
 .وفي شرح النيج( ب)أف، زيادة في  (9)
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المفاخرة، وأراد أنؾ تفاخر الناس بما كاف مف عبادتؾ هلل : المباىاة: (وأف تباىي الناس بعبادة ربؾ)
. وحسف ببلئؾ عنده

. عمى ما وفقؾ لئلحساف: (فإف أحسنت حمدت اهلل)
ف أسأت استغفرت اهلل) . عمى ما كاف مف جتيؾ مف اإلساءة: (وا 
. يعني ال خير في عيشيا، وال في المقاـ فييا: (وال خير في الدنيا إال لرجميف)
التبلحؽ، وأراد أنو يمحوىا بما كاف مف جيتو : التدارؾ ىو: (رجؿ أذنب ذنوبًا فيو يتداركيا بالتوبة)

. مف التوبة واإلنابة إلى اهلل تعالى
ُيَساِرُعوَف ِفي }: في عمؿ األعماؿ الصالحة، كما قاؿ: (ورجؿ يسارع في الخيرات)

. ، أي في أعماليـ الفاضمة[90:األنبياء]{اْلَخْيَراتِ 
ف قؿ فيو كثير إذا صاحبتو التقوى(: يقؿُّ عمؿ مع التقوى (1)ال) . أراد أف كؿ عمؿ وا 
، وغرضو [27:المائدة]({ِإنََّما َيَتَقبَُّؿ المَُّو ِمَف اْلُمتَِّقيفَ }): يشير إلى قولو تعالى: (!وكيؼ يقؿُّ ما ُيَتَقبَّؿُ )

. أف كؿ عمؿ ُقِبَؿ فإنو ال ُيْعدُّ قميبًل واليوصؼ بالقمة
. أخصيـ بالوالية، وأحقيـ باالختصاص(: إف أولى الناس باألنبياء )[91]
ِإفَّ }): قولو تعالى: (ثـ تبل)مف عند اهلل مف العمـو الشرعية واألسرار الغيبية، : (أعمميـ بما جاءوا بو)

ـَ َلمَِّذيَف اتََّبُعوُه َوَىَذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَف آَمُنوا : ثـ قاؿ(: [68:آؿ عمراف]{َأْوَلى النَّاِس ِبِإْبَراِىي
. في أوامره ونواىيو: (إف ولي محمد مف أطاع اهلل)
ف بعدت لحمتو) ف كانت قرابتو : المحمة بالضـ ىي: (وا  القرابة الخصيصة، وأراد أنو أولى الناس بو وا 

. بعيدة
ف عدو محمد مف عصى اهلل) . خالؼ أمره ونييو: (وا 
ف قربت قرابتو) ف كاف في غاية االختصاص بالقرابة: (وا  . يعني وا 

 __________
 .وال يقؿُّ : في شرح النيج (1)
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بفت   (1)حروراء: وىـ فرقة مف الخوارج ينسبوف إلى قرية يقاؿ ليا(: وسمع رجبًل مف الحرورية )[92]
. الحاء والراء بيا، كاف فييا أوؿ اجتماعيـ

. يريد عمى موافقة السنة مف غير بغي وال خروج وال فسؽ(: (2)نـو في سنة: يتيجد ويقرأ، فقاؿ)
في الحاؿ التي ىو عمييا، وكبلمو ىذا إنما ىو تعريض بالحروري وفعمو، : (خير مف صبلة في شؾ)

: وأف قراءتو وصبلتو وتيجده ال تغني شيئًا مع ما ىو عميو مف المخالفة والمعصية، وفي الحديث
يمتنع  (4)ألف النائـ يرفع عنو القمـ، والعابد مع الجيالة ال (3)((نـو العالـ خير مف عبادة الجاىؿ))

. أف يكوف مخطئًا في عبادتو، فميذا كاف نومو خيرًا مف العبادة
يريد إذا قرع أسماعيـ شيء مف العمـو الدينية، فافيموه عند (: إذا سمعتموه (5)اعقموا العمـ )[93]

: سماعو
. لحقو في الحفظ، والعمؿ عمى وفقو ومقتضاه: (عقؿ رعاية)
. ال ألنكـ تروونو ويحفظو أحد منكـ: (ال عقؿ رواية)
. يعني الذيف يجرونو عمى ألسنتيـ مف غير عمؿ(: (6)فإف رواة العمـ كثير)
. الذيف يعمموف بو (7)يريد: (ورعاتو قميؿ)

 __________
قرية بظاىر الكوفة، نزؿ بيا الخوارج الذيف خالفوا أمير المؤمنيف عمي : حرور، وحروراء(: أ)في  (1)

. عميو السبلـ، والحرورية نسبة إلييا
. نـو عمى يقيف، خير مف صبلة عمى شؾ: في شرح النيج (2)
في موسوعة أطراؼ الحديث (( نـو عمى عمـ خير مف صبلة عمى جيؿ: ))ورد قريب منو بمفظ (3)

، وكشؼ 4/385، وحمية األولياء 5/157، وعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف 10/91النبوي الشريؼ 
. 374، واألسرار المرفوعة(28711)، وكنز العماؿ برقـ 2/449،456الخفاء 

. ال يبعد(: ب)في  (4)
. إلخ... اعقموا الخبر: في شرح النيج (5)
(. ىامش في ب)كثيروف، : في نسخة (6)
 .يعني(: ب)في  (7)
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نَّا ِإَلْيِو َراِجُعوفَ }: )وسمع رجبًل يقوؿ [94] : ، فقاؿ[156:البقرة(]{ِإنَّا ِلمَِّو َواِ 
الماؿ لزيد : يريد ألف البلـ دالة عمى الممؾ، كما تقوؿ: (إقرار عمى أنفسنا بالممؾ {إنَّا هلل}: إفَّ قولنا)

. والفرس لو، ومف حؽ مف كاف ممموكًا أف يقيـ عمى طاعة سيده مف غير مخالفة لو
نا}: وقولنا) يعني بالزواؿ والفناء؛ ألف الرجوع ال يكوف إال مع (: (2)إقرار بالُيْمؾِ { إليو راجعوف (1)وا 

اإلفناء واإلعادة، ومف حؽ مف كانت ىذه حالو أف يكوف متأىبًا لمرجوع إلى مواله ليعمـ كنو حالو فيما 
. أمره بو، ونياه عنو

: ومدحو قـو في وجيو، فقاؿ [95]
َـّ، إنؾ أعمـ بي مف نفسي) . أكثر إحاطة بيا مني، وأعرؼ بأحواليا: (المَُّي
. أكثر إحاطة بيا مف غيري: (وأنا أعمـ بنفسي منيـ)
َـّ، اجعمنا) . مما يسبؽ إلى نفوسيـ مف اعتقاد الخير وظنو(: خيرًا مما يظنوف (3)المَُّي
. مف الذنوب التي تعمميا!(: ما ال يعمموف (4)واغفر لنا)
أراد أف المعتبر في قضاء الحوائج لمف أراد أف (: إال بثبلث (5)قضاء الحوائج ال يستقيـ )[96]

: يقضييا ىو ما نذكره اآلف مف ىذه الخصاؿ
. مف جية مف طمبت منو، فإنو إذا صغرىا في عينو لـ يعجز عف قضائيا: (باستصغارىا)
. في عيف مف طمبيا عند قضائيا: (لتعظـ)

 __________
نا، زيادة في شرح النيج (1) . وا 
(. ب)إقرار عمى أنفسنا باليمؾ، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
(. ب)اجعمني، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (3)
(. ب)لي، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (4)
 .ال تستقيـ(: ب)في  (5)

(6/2105 )

 

استعينوا عمى )): وبأف يكتميا مف يطمبيا ليكوف ذلؾ أقرب إلى قضائيا، وفي الحديث: (وباستكتاميا)
(. 1()(أموركـ بالكتماف

. يظيرىا صاحبيا (2)بعد أف تكوف مقضية: (لتظير)
. مف جية المسؤوؿ ليا(: (3)وبتعجيميا)
ألف تعجيميا يكوف أدخؿ ال محالة في المسرة بيا، والمماطمة فييا تكوف أدخؿ في تنغيصيا : (لتينأ)

لتعظـ، ولتظير، ولتينأ الـ التعميؿ، وأراد أف الداعي إلى عظميا وظيورىا : وتكديرىا، والبلـ في قولو



 

 

، والمؤثر في وجود ىذه األشياء : وىنائيا ىو االستصغار واالستكتاـ والتعجيؿ، كما تقوؿ قمت لتقـو
. ىو ما اتصمت بو البلـ

. يشير إلى أنو ليس الزماف الذي ىو فيو(: يأتي عمى الناس زماف )[97]
َب فيو إال الماحؿ) . المكر والكيد: المحؿ ىو: (ال ُيَقرَّ
ُؼ فيو إال الفاجر) فو إذا نسبو إلى الظرؼ والكياسة، أي ال يقاؿ ألحد ىو ظريؼ إال : (وال ُيَظرَّ ظرَّ

. مف كاف فاجراً 
 __________

رواه ابف أبي (( استعينوا عمى حاجاتكـ بالكتماف، فإف كؿ ذي نعمة محسود: ))الحديث بمفظ (1)
استعينوا : ))، وىو بمفظ(97) في شرح قصار الحكـ الحكمة رقـ 18/258الحديد في شرح النيج 
 وعزاه إلى حمية 1/508في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ( (عمى حوائجكـ بالكتماف

، ولو فييا عدة شواىد انظرىا ىناؾ، ورواه 10/152، والتمييد البف عبد البر 5/215األولياء 
( 7)، في سمسمة اإلبريز رقـ3/228العبلمة المجتيد الكبير مجد الديف المؤيدي في لوامع األنوار 

أخرجو العقيمي، وابف عدي في الكامؿ، والطبراني : وقاؿ ((استعينوا عمى الحوائج بالكتماف)): بمفظ
. في الكبير، وأبو نعيـ في الحمية

. منقضية(: ب)في  (2)
 .وبتعجميا: في شرح النيج (3)
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ضعفو إذا نسبو إلى الضعؼ والميانة، وأراد أف كؿ مف أنصؼ مف : (وال ُيَضعَُّؼ فيو إال المنصؼ)
. إنو ضعيؼ ال يقدر عمى االنتصاؼ: نفسو الحؽ وأداه قيؿ

نما ىي : المغـر والغـر: (يعدوف الصدقة فيو غرماً ) ما يمـز أداؤه، وأراد أنيـ ال يؤدونيا صدقة، وا 
. ثقيمة عمييـ تأديتيا، ليس تسم  بيا أنفسيـ

القربة إلى اهلل  (1)يمنوف بالصمة عمى أرحاميـ، ليس يأتوف بيا عمى جية: (وصمة الرحـ َمنَّاً )
. تعالى

. تعاظـ عمى الناس، وتفاخر بما كاف منيـ مف العبادة: (والعبادة استطالة عمى الناس)
. اإلشارة إلى وجود ما كاف مف ىذه الخصاؿ: (فعند ذلؾ)
. أراد يكوف تدبير األمر وسياسة الدولة بمشورة الجواري والنسواف(: (2)يكوف السمطاف بمشورة اإلماء)
مارة الصبياف) . ويتأمَّر فيو أىؿ الحداثة في السف، ومف ال عقؿ لو مف الصبياف: (وا 
أي ويدبر األمر في ذلؾ الخصياف، وىـ جمع خصي، وىو الذي ذىب أنثياه، : (وتدبير الخصياف)



 

 

الدولة العباسية، وليذا قاؿ األمير أبو  (3)وقد جاء ىذا في زماف بني أمية، وأكثر جريو في زمف
: فراس

بنو عمي غراثى في بيوتيـُ 
 

واألمُر تممُكو النسواُف والخدـُ 
 

ويحكى أف الجارية المسماه شارية كانت إلبراىيـ بف الميدي، ولما مات ابتاعيا المعتصـ بثبلث مائة 
ألؼ درىـ، ثـ تممكيا بعده جماعة منيـ كالواثؽ، والمتوكؿ، والمنتصر، والمستعيف، والمعيف، 
ألؼ  (4)والميتدي، والمعتمد، وكاف يحبيا محبة شديدة، ويحكى أنيا غنتو أبياتًا مف الشعر فوىب ليا

. ثوب مف الثياب النفيسة
: ورئي يومًا عمى أمير المؤمنيف إزار مرقوع، فقيؿ لو في ذلؾ، فقاؿ [98]
. الخضوع: الخشوع ىو: (يخشع لو القمب)

 __________
. وجو(: ب)في  (1)
. اإلماه(: ب)في  (2)
. زماف(: ب)في  (3)
 .فوىبيا(: ب)في  (4)
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. تصغر عف أف تكوف متكبرة: (وتذؿ لو النفس)
يكوف قدوة ليـ؛ ألف كؿ مف كانت لو ىذه المكانة في الديف والزىد والورع : (ويقتدي بو المؤمنوف)

. كأمير المؤمنيف فيو حقيؽ باالقتداء
يعني أنيما ال يجتمعاف، وىما متضاداف كتضاد األعداء (: إف الدنيا واآلخرة عدواف متفاوتاف )[99]

. واختبلفيا
. يريد طريقاف ال يشبو أحدىما اآلخر: (وسبيبلف مختمفاف)
َوَمْف َيَتَوؿَّ المََّو }: أرادىا وسالميا، وواالىا، كما قاؿ تعالى: (فمف أحب الدنيا وتوالىا)

. ، أي يوالييما[56:المائدة]{َوَرُسوَلوُ 
. كرىيا وكاف في جانب منيا، كما يكوف العدو في جانب مف عدوه: (أبغض اآلخرة وعاداىا)
. في التباعد: (وىما بمنزلة المشرؽ والمغرب)



 

 

. ورجؿ يمشي بينيما: (وماش بينيما)
. إذ ال فاصؿ بينيما في ذلؾ: (كمما قرب مف واحد بعد مف اآلخر)
تاف) تيف، : (وىما بعد َضرَّ ما أرضى أحدىما ]أي بعد ذلؾ الذي وصفتو مف حاليما بمنزلة الضرَّ

تاف ىما تيف: أغضب األخرى، والضرَّ لما في أحدىما مف  (1)[الزوجتاف لمرجؿ الواحد، سميتا َضرَّ
. اإلضرار بصاحبتيا

(: 2)وعف نوؼ البكالي [100]
 __________

(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (1)
 أبو زيد أو أبو رشيد، أحد ، ى90ىو نوؼ بف فضالة الحميري البكالي، المتوفى بعد سنة  (2)

العمماء األعبلـ النابغيف، أصحاب أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ ومف خواصو، يروي نوؼ عف 
أمير المؤمنيف، وأبي أيوب، وثوباف، وكعب األحبار وغيرىـ، وعنو شير بف حوشب، وأبو عمراف 

 ((.888) ت447انظر معجـ رجاؿ االعتبار ص). الجوني، وسعيد بف جبير وغيرىـ
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اسـ قبيمة مف حمير، وىـ رىط نوؼ صاحب أمير المؤمنيف، وروايتو : (1)بالباء الموحدة، وِبَكاؿ
إف )): رجؿ نكؿ إذا كاف قويًا مجربًا، وفي الحديث: بالنوف تصحيؼ، وىو بالنوف مأخوذ مف قوليـ

. عمى الفرس القوي المجرَّب (3)يعني الرجؿ القوي المجرّْب(( (2)اهلل يحب النََّكَؿ عمى الْنَكؿ
، فقاؿ: قاؿ) يا : رأيت أمير المؤمنيف عميو السبلـ ذات ليمة وقد خرج مف فراشو، وقد نظر إلى النجـو

. المستيقظ: والرامؽ ىو: (نوؼ، أراقد أنت أـ رامؽ؟
التاركيف ليا بقمة (: في الدنيا (4)يا نوؼ، طوبى لمزىاد: بؿ رامؽ يا أمير المؤمنيف، فقاؿ: فقمت)

. زىد في ىذا إذا كانت رغبتو فيو قميمة: الرغبة فييا، يقاؿ
. رغب في كذا إذا كثرت إرادتو لو: (الراغبيف في اآلخرة)
. يبسطونو سواىا (5)يشير إلى أنيـ ليس ليـ فراش: (أولئؾ قـو اتخذوا األرض بساطاً )
. يفترشونو ال فراش ليـ غيره: (وترابيا فراشاً )
. ال طيب ليـ سواه: (وماءىا طيباً )

 __________
عزلة مف ناحية الَجبى، وأعماؿ ريمة، قاؿ المقحفي في معجـ البمداف والقبائؿ اليمنية : ُبَكاؿ (1)

ـ، وكاف مف رجاؿ 714/ ى95إلييا ينسب نوؼ بف فضالة البكالي التابعي، المتوفى سنة: 82ص
. الحديث



 

 

. ((إف اهلل يحب النكؿ عمى النكؿ )): وفيو: ، فقاؿ5/166الحديث أورده ابف األثير في النياية  (2)
، قاؿ ((الرجؿ القوي المجرب المبدئ المعيد عمى الفرس القوي المجرَّب)): قاؿ_… _ وما ذاؾ؟: قيؿ

النكؿ بالتحريؾ مف التنكيؿ وىو المنع والتنحية عما يريد، وانظر مختار الصحاح : في شرح الحديث
. 679ص
. المجرب القوي(: ب)في  (3)
. لمزاىديف: في شرح النيج (4)
 .ليس فراش ليـ(: أ)في  (5)
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، وأراد أنيـ الصقوا بو قموبيـ وجعموه شعارًا (1)ما يمي الجسد: الشعار مف المباس: (والقرآف شعاراً )
(. 2)ليا
ما فوؽ الشعار مف الثياب، فكأنو عميو السبلـ جعؿ : وابتياليـ إلى اهلل دثارًا، والدثار: (والدعاء دثاراً )

َـّ وأبمغ؛ لما فيو مف النفع في القموب والشفاء لمصدور . اختصاصيـ بالقرآف أعظـ، ومبلبستيـ لو أت
قرضو اهلل إذا قطعو، ومنو المقراض؛ ألنو يقطع بو، وأراد أنيـ ساروا في : (ثـ قرضوا الدنيا قرضاً )

. آفاقيا، وقطعوا جياتيا لمتفكر والنظر
المسي ؛ لسيره في األرض  (3)سالكيف لطريقتو في ذلؾ، فإنو يحكى أنو سمي: (عمى منياج المسي )

إف المسي  لقب مف األلقاب الشريفة، وأصمو مشيحًا بالعبرانية، ومعناه : ومسحو ليا، ويقاؿ أيضاً 
(. 4)المبارؾ

. دابتي رجبلي، وسراجي الشمس والقمر، وطعامي ما أنبتت األرض: وحكي عنو أنو قاؿ
إنيا ساعة اليدعو فييا : يا نوؼ، إف داود عميو السبلـ قاـ في مثؿ ىذه الساعة مف الميؿ، فقاؿ)

وأراد بالعشَّار، مف يأخذ عشر ماؿ المارة في الطريؽ، (: إال استجيب لو إال أف يكوف عشَّاراً  (5)أحد
. كما يفعمو الظممة في زماننا ىذا (6)أو يأخذ في البمد عشر ماؿ الطارئ

لكؿ قرية عريؼ، والعرفاء في )): ىو الشيخ لمبمد، والنقيب عمى أىميا، وفي الحديث: (أو عريفاً )
(. (النار

أعواف الظممة، سموا بذلؾ مف جية أف الشرط ىو العبلمة، وىـ قد جعموا : الشرط: (أو شرطياً )
. شرطي: ألنفسيـ عبلمة يعرفوف بيا، الواحد منيـ

 __________
. الجسـ(: أ)في  (1)
(. ب)ليا، سقط مف  (2)



 

 

. يسمى(: ب)في  (3)
. 1/390الكشاؼ  (4)
(. ب)عبد، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (5)
 .الغريب: الطارئ (6)
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: ىي الطبؿ يضرب عند الميو والطرب، وقيؿ ىو: بفت  العيف، والعرطبة: (أو صاحب َعْرَطَبةٍ )
(. 1)البربط

. وىي الطبؿ أيضاً : (أو صاحب كوبة)
أوجب واجبات مف جية العبادات ومف غيرىا كالصبلة (: إف اهلل افترض عميكـ فرائض )[101]

والزكاة والحج وسائر العبادات، وفي المعامبلت أيضًا، وىو ما أوجب في المعاوضات وفي غيرىا، 
. مما ىو مدوف في كتب الفقياء

. باإلىماؿ والترؾ: (فبل تضيعوىا)
ـ محرَّمات كالقتؿ والزنا والربا، وغير ذلؾ مف أنواع المحرَّمات: (وحدَّ لكـ حدوداً ) . أراد وحرَّ
. ُتجاوزوىا بالفعؿ واإلقداـ عمييا: (فبل تعتدوىا)
. منعكـ عنيا بالنيي: (ونياكـ عف أشياء)
بطاليا، واشتقاقو مف: انتياؾ الحرمة: (فبل تنتيكوىا) نيكو المرض إذا أبطؿ قوتو : تمقييا باليتؾ وا 

. وأذىبيا
. لـ يذكرىا لكـ: (وسكت لكـ عف أشياء)
. ألنو عالـ بكؿ المعمومات: (ولـ يدعيا نسياناً )
. ُتحمّْموىا أنفسكـ، وُتِشقوا بيا عمى أبدانكـ: (فبل تتكمَُّفوىا)

سؤاؿ؛ ما ىذه األشياء التي سكت عنيا، وطوى عمميا عنَّا، ونيانا عف تكمفيا؟ 
وجوابو؛ أف ىا ىنا أشياء ال تعمؽ ليا بمصمحة التكميؼ، فبل حاجة بنا إلى البحث عنيا، وىذا نحو 
الخوض في كمية ما مضى مف عمر الدنيا، وكـ مقدار عمرىا، ونحو التطمع إلى العمـ بأف المبلئكة 
أفضؿ أو األنبياء، ونحو إعماؿ الفكرة فيما يحدث في األرض مف الحوادث، وغير ذلؾ مما ال مدخؿ 

. لمتكميؼ فيو، فمثؿ ىذا الحاجة لنا إلى البحث عنو
. ييممونو ويطرحونو(: ال يترؾ الناس شيئًا مف دينيـ )[102]
. إلصبلحيا واستقامتيا: (الستصبلح دنياىـ)



 

 

 __________
 (.850القاموس المحيط ص)صدر اإلوز؛ ألنو يشبيو : العود، معرَّب بربط أي: البربط (1)
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منو : أدخؿ في المشقة وأعظـ في التعب، والضمير في قولو: (إال فت  اهلل عمييـ ما ىو أضر منو)
. لممتروؾ مف الديف

. كاف سبب ىبلكو مف جية جيمو(: رب عالـ قتمو جيمو )[103]
عممًا ال ينفعو، وجيؿ ما يضره جيمو بو، وىذا  (1)والمراد بيذا ىو مف يعمـ: (وعممو معو ال ينفعو)

نحو مف يشتغؿ بعمـ الحساب والطب والنجـو واليندسة، ويترؾ العمـ بأصوؿ الديانة وما يتوجو عميو 
. مف العمـ بأحكاـ الشريعة واجبيا ومحرميا، وغير ذلؾ

. عرؽ عمؽ بو القمب فإذا قطع مات صاحبو: النياط(: لقد ُعمّْؽ بنياط ىذا اإلنساف )[104]
فاطمة َبْضَعٌة مني يريبني ما رابيا، )): القطعة مف المحـ بالفت ، وفي الحديث: الَبْضَعةُ : (َبْضَعةٌ )

(. 2()(ويؤذيني ما آذاىا
. أدخؿ في اإلعجاب مف سائر األعضاء: (ىي أعجب ما فيو)
. ىي أعجب ما فيو: اإلشارة إلى ما في قولو: (وذلؾ القمب)

: أف القمب ىو أمير أعضاء الجسـ والمطاع في تصرفاتيا، ولفظ القمب يطمؽ ويراد بو معنياف: اعمـ
عبارة عف المضغة المشكمة عمى صورة الصنوبرة، وموضعو الجانب األيسر مف الصدر، : أحدىما

. وفي باطنو تجويؼ يحصؿ فيو دـ أسود
 __________

. ىو أف مف يعمـ(: ب)في  (1)
فاطمة َبْضَعٌة مني، يريبني ما )):  بمفظ65رواه الحاكـ الجشمي رحمو اهلل في تنبيو الغافميف ص (2)

وفي : وفي اإلصابة البف حجر ما لفظو:  وقاؿ فيو ما لفظو3/29، ورواه في لوامع األنوار ((رابيا
فاطمة )): الصحيحيف عف المسور بف مخرمة، سمعت رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ يقوؿ

وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي . انتيى(. (َبْضَعٌة مني، يؤذيني ما آذاىا، ويريبني ما يريبيا
 .5/552الشريؼ 
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وبصفاتو، مدركًا لممعقوالت،  (1)أف يكوف عبارة عف ىيئة لطيفة لمكانيا يكوف عالمًا باهلل: وثانييما
عارفًا بالحقائؽ، وىو أرؽُّ األعضاء وألطفيا، وبيذه المطيفة تميز اإلنساف عف سائر الحيوانات؛ ألف 

في جسد ابف آدـ مضغة إذا صمحت صم  ليا )): المضغة المحمية موجودة في البيائـ، وفي الحديث
، ولعظـ مكانو وشرؼ محمو وجبللة قدره غبل فيو بعض الصوفية، (2()(سائر البدف أال وىي القمب

الكرسي، وجميع ما ورد مف األحاديث في القمب إنما : العرش، والصدر ىو: (3)القمب ىو: وقاؿ
ليو اإلشارة بقولو تعالى ، وقولو [37:ؽ]{ِلَمْف َكاَف َلُو َقْمبٌ }: تناولو بالمعنى الثاني دوف األوؿ، وا 

ُدورِ }: تعالى [. 46:الحج]{فِإنََّيا اَل َتْعَمى اأَلْبَصاُر َوَلِكْف َتْعَمى اْلُقُموُب الَِّتي ِفي الصُّ
: القموب أربعة)): وفي الحديث

. قمب أجرد فيو سراج يزىر، فذلؾ قمب المؤمف، وقمب أسود منكوس، فذلؾ قمب الكافر
. وقمب أغمؼ مربوط، فذلؾ قمب المنافؽ

 __________
. يكوف باهلل عالماً (: ب)في  (1)
ف سقمت سقـ الجسد كمو : ))الحديث بمفظ (2) إف في الجسد لمضغة إذا سممت سمـ الجسد كمو، وا 

عف النعماف بف بشير، وعزاه  (67) الباب 1/397، رواه في مسند شمس األخبار ((أال وىي القمب
أخرجو ابف السني، وأبو نعيـ في الطب، : إلى أمالي السماف، وقاؿ العبلمة الجبلؿ في تخريجو
إف في الرجؿ مضغة إذا صحت ص  ليا )): والبييقي في الشعب، عف النعماف بف بشير، ولفظو
ذا سقمت سقـ ليا سائر جسده، قمبو (. (سائر جسده، وا 

 .ىي(: ب)في  (3)
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وقمب مصف  فيو إيماف ونفاؽ، فمثؿ اإليماف فيو مثؿ البقمة يمدُّىا الماء الطيب، ومثؿ النفاؽ كمثؿ 
(. 1()(القرحة يمدُّىا القي  والصديد، فأي المدتيف غمبت حكـ لو بيا

إمدادات مف حكمة اهلل تعالى، أي لطائؼ خصو بيا وجعمو حاصبًل (: مف الحكمة (2)لو موادّّ )
. عمييا، يريد صفات كاممة

يشير بذلؾ إلى أف اإلنساف في أصؿ فطرتو وتركيبو قد اجتمع فيو خصاؿ : (وأضداد مف خبلفيا)
. محمودة ومذمومة

سداء المعروؼ، وحسف  فأما الخصاؿ المحمودة فبما فيو مف العفو والصف ، والحمـ، وكظـ الغيظ، وا 
الخمؽ، وطيب المعاشرة، وليف العريكة، واإليثار، يشبو في ذلؾ أخبلؽ األنبياء، وبما فيو مف إماتة 

يثار الطاعة عمى المعصية، واالنكفاؼ عنيا، والعصمة عف األشياء  الشيوة، واإلعراض عف المذة، وا 



 

 

. القبيحة، يشبو في ذلؾ أخبلؽ المبلئكة
وأما الخصاؿ المذمومة فبما فيو مف الغضب يتعاطى أفعاؿ السباع، وبما فيو مف الشيوة يتعاطى 
أفعاؿ البيائـ، وبما فيو مف تسمط مف إيثار الغضب والشيوة يتعاطى أفعاؿ الشياطيف مف القير 

: والغمبة والمكر والخديعة، وليذا قاؿ أمير المؤمنيف في كبلـ لو
(. أرقَّيا وأصفاىا وأصمبيا (3)إف هلل في أرضو آنية، وىي القموب، فأحبيا إلى اهلل تعالى)

: ثـ فسَّر ذلؾ بقولو
 __________

 وعزاه إلى 5/748في موسوعة األطراؼ(( قمب أجرد في مثؿ السراج: القموب أربعة: ))ورد قولو (1)
تحاؼ السادة المتقيف 1/63، ومجمع الزوائد 3/17مسند أحمد بف حنبؿ  ، 7/230، 2/269، وا 

لى غيرىا انظرىا فييا، وورد فييا أيضًا قولو4/385، وحمية األولياء 1/87والدر المنثور  :  وا 
. 7/230، 2/269وعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف  ((قمب أغمؼ: القموب أربعة))
. إلخ...وذلؾ أف لو موادَّ : في شرح النيج (2)
 (.ب)تعالى، سقط مف  (3)
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، إلى غير ذلؾ مف شرح عجائب القمب (أصمبيا في الديف، وأصفاىا في اليقيف، وأرقَّيا عمى اإلخواف)
وحقائؽ أسراره، فصار بحكمة اهلل تعالى ولطيؼ صنعو، ودقيؽ إتقانو مختصًا بيذه الصفات مف بيف 

. سائر األعضاء
عرض لو الرجاء لكؿ ما يرجوه مف األغراض والمقاصد، ونيؿ الشيوات : (فإف سن  لو الرجاء)

. العظيمة
. صار ذليبًل مستصغرًا لمكاف ما عمؽ بقمبو مف تخيؿ األطماع: (أذلو الطمع)
ف ىاجو) . أثار داعيتو، وأزعجو(: الطمع (1)وا 
حراز المنافع، وتيالؾ في حبيا : (أىمكو الحرص) أفسد حالو المواظبة عمى الجمع والكسب، وا 

يثارىا . وا 
ف ممكو اليأس) ف كاف اليأس عما في أيدي الخمؽ مستوليًا : (وا  استولى عميو بالممؾ والقير، يعني وا 

. عميو
. أىمكو التأسؼ عمى ما فاتو باليأس مف ذلؾ، والندـ عميو: (قتمو األسؼ)
ف عرض لو الغضب) . سن  لو مف األمور ما يغضبو وُيْحمي معو مزاجو، وتشتد معو حرارة قمبو: (وا 
. عظـ التميؼ في فؤاده مف حرارة الغيظ: (اشتد بو الغيظ)



 

 

ف أسعده الرضا) . ألحوالو وساعده؛ كونو راضيًا بما ىو فيو مف الييئة في الضيؽ والسعة: (وا 
. أنساه رضاه بحالو عف التيقظ، وممكتو الغفمة عمَّا ال بد لو منو: (نسي التحفظ)
ف عالو الخوؼ) ف غمبو الخوؼ، : يروى بالعيف الميممة، مف قوليـ: (وا  عالو األمر إذا غمبو، وأراد وا 

ف أتاه الخوؼ مف : ويروى بالغيف المنقوطة، مف قوليـ غالو إذا أخذه مف حيث ال يدري، وأراد وا 
. حيث ال يشعربو

. عف أكثر ما يعاني، وعما ال بد لو مف االشتغاؿ بو: (شغمو الحذر)
ف اتسع لو األمف) ف كاف معو فسحة في األماف مف جميع ما يحذره ويخافو: (وا  . يريد وا 

 __________
ف ىاج بو: في شرح النيج (1)  .وا 
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يروى بالعيف الميممة والزاي، أي صار شامخًا بأنفو غير ممتفت، ويروى بالغيف (: (1)استمبتو العزة)
. المنقوطة والراء مف الغرر، أي صار مغترًا باألمف، ينخدع بأدنى شيء يعرض لو

ف أصابتو مصيبة) . في نفسو أو أىمو أو مالو أو قرعتو قارعة: (وا 
. أسفو عمى ما فات مف ذلؾ (2)أظير مساوئو بشدة: (فضحو الجزع)
ف أفاد ماالً ) . استفاده وجمعو: (وا 
. تجاوز الحد في المعصية ألجؿ غناه، وبمغ فييا كؿ غاية: (أطغاه الغنى)
ف عضتو الفاقة) . العض بمقدـ األسناف، جعمو ىا ىنا كناية عف شدة الفقر وألمو: (وا 
. الضر بالحاجة والفقر وصار في شغؿ بو ومكابدتو: (شغمو الببلء)
ف جيده الجوع) . شؽ عميو وآلمو، وصار مثقبًل لطاقتو: (وا 
. أذىب قواه حتى صار ضعيفاً : (قعد بو الضعؼ)
ف أفرط بو الشبع) . تجاوز الحد عمى قدر الحاجة: (وا 
االمتبلء مف الطعاـ، وأراد أتعبو االمتبلء، وفي : كظَّو األمر إذا أجيده، واْلِبْطَنُة ىي: (َكظَّْتُو اْلِبْطَنةُ )

((. مف بطنو (3)ما مؤل ابف آدـ وعاء شر)): الحديث
(. 4)بو في أحوالو لنقصانو عما يصمحو منو: (فكؿ تقصير بو مضر)

 __________
. الغرة: في شرح النيج (1)
. شدة(: ب)في  (2)
( 64) رقـ 111أشر، والحديث أخرجو مف حديث اإلماـ الموفؽ باهلل في االعتبار ص(: ب)في  (3)



 

 

، وأخرجو المرشد باهلل في األمالي الخميسية (انظر تخريجو فيو)بسنده عف المقداـ بف معدي كرب 
 مف حديث كما في االعتبار بسنده عنو، وىو مف حديث رواه العبلمة عمي بف حميد القرشي 2/209

 عنو أيضًا، وعزاه إلى المجالس برواية السماف، وقاؿ العبلمة الجبلؿ 2/91في مسند شمس األخبار 
أخرجو أحمد، والترمذي، وابف ماجة، والحاكـ في مستدركو عف المقداـ بف معدي كرب، : في تخريجو

. انتيى. وحسنو السيوطي
 (.ب)منو، سقط مف  (4)
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. بالزيادة عمى مقدار الحاجة، وفي ىذا إشارة إلى ضعؼ حالو: (وكؿ إفراط لو مفسد)
وسادة صغيرة ، وربما جعموىا عبارة : النُّمرقة بضـ النوف وكسرىا(: نحف النُّْمُرَقُة الوسطى )[105]

، والوسط مف كؿ [15:الغاشية]{َوَنَماِرُؽ َمْصُفوَفةٌ }: عف الطنفسة التي فوؽ الرحؿ، قاؿ اهلل تعالى
. أعدلو وأنفسو وخياره، وعنى بذلؾ نفسو وأوالده، فإنيـ أفضؿ الناس وأعدليـ سيرة: شيء

. أي التابع: (بيا يمحؽ التالي)
لييا يرجع الغالي) المجاوز لمحد في أمره، وأراد أف التابع لنا يمحؽ بنا ويكوف مف جممتنا ممف (: (1)وا 

لنا، ومف يغمو في محبتنا فإنو يرجع إلييا المحالة، إذ ال مرجع لو سواىا، وال يجد  (2)يكوف موالياً 
. ممجأ غيرىا، وىذا ظاىر

النُّمرقة جعميا كناية عمف يوضع لو الرأس : (3)وزعـ الشريؼ عمي بف ناصر أف المراد مف قولو
؛ ألف النُّمرقة وسادة يوضع عمييا الرأس، وأف المراد (4)عمى ما يرسمو ويحكـ بو طاعة وانقيادًا لو

، وىذا (7)مف بعده مف أوالده (6[)بيف]متوسطة بيف الرسوؿ و (5)الوسطى واليتو؛ ألنيا: مف قولو
، والتحكمات الجامدة، ويكاد أف يكوف كالرقـ عمى الماء، والكتابة عمى (8)مف التعسفات الباردة

. اليواء
 __________

(. ىامش في ب)مف الغمو،  (1)
. متوالياً (: أ)في  (2)
. بقولو(: ب)في  (3)
ولعمو كنى بالنمرقة عمف يوضع الرسـ عمى -: خ( -األعبلـ)لفظ الشريؼ عمي بف ناصر في  (4)

. ما يرسـ ويحد طاعة وانقيادًا لو، ألف النمرقة وسادة يوضع الرأس عمييا
أنيا، وىي سقط مف : ظ: حيث ظنف ذلؾ فيو بقولو( ب)ألنو، وأثبتو مف ىامش : في النسخ (5)

. أعبلـ النيج



 

 

(. ب)سقط مف  (6)
-. خ( -انظر أعبلـ نيج الببلغة)األئمة، (: األعبلـ)في  (7)
 .النادرة(: ب)في  (8)
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. حدوده وأوامره ونواىيو(: اليقيـ أمر اهلل )[106]
. الرشوة: المصانعة: (إال مف ال يصانع)
. الخضوع المفرط والذلة، وضرع الرجؿ ضراعة إذا خضع وذؿ: المضارعة: (وال يضارع)
. الشيء يرجى حصولو: جمع مطمع، وىو: (وال يتبع المطامع)
صاحب رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ  (1)وقاؿ وقد توفى سيؿ بف حنيؼ األنصاري [107]

: مف صفيف، وكاف مف أحب الناس إليو(3[)معو]مرجعو  (2)[بعد]بالكوفة 
 __________

 أبو أمامة، ، ى38ىو سيؿ بف حنيؼ بضـ الميممة مصغر األنصاري األوسي، المتوفى سنة (1)
بدري، شيد المشاىد كميا، وكاف ممف بايع عمى الموت وثبت يـو أحد، ثـ صحب عميِّاعميو السبلـ 

مف حيف بويع لو، واستخمفو عمى المدينة حتى صار إلى البصرة، وشيد معو صفيف، ووالَّه فارس، ثـ 
انظر لوامع ). إنو كاف بدرياً : مات بالكوفة، وصمى عميو عمي عميو السبلـ وكبَّر عميو ستًا، فقاؿ

(. 3/96األنوار 
. وفي شرح النيج( ب)بعد، زيادة في  (2)
 .وفي شرح النيج( ب)معو، زيادة في  (3)
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التساقط قطعة قطعة، والمعنى في ىذا ىو أف المحنة تغمظ : التيافت ىو: (لو أحبن ي جبؿ لتيافت)
عميو فتسرع المصائب إليو، وال يفعؿ ذلؾ إال باألتقياء األبرار والمصطفيف األخيار، وىذا كقولو 

قد  (2)، فإف ىذا الحديث(((1)مف أحبنا أىؿ البيت فميستعد لمفقر جمباباً )): صمى اهلل عميو وآلو وسمـ
: حمؿ عمى أوجو خمسة

 __________
. أف المحنة تغمظ عميو، ىو مف كبلـ الشريؼ الرضي رحمو اهلل في النيج: إلى ىنا مف قولو (1)



 

 

رواه اإلماـ المرتضى محمد بف اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عمييما السبلـ  (2)
، 1/190موقوفًا ألمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، في كتاب اإليضاح مف مجموع كتبو ورسائمو 

 159-1/158فميعد، وأخرج قريبًا منو المرشد باهلل في األمالي الخميسية : فميستعد، فيو: ىنا: وقولو
: حدثنا القاسـ بف إبراىيـ عف أبيو عمييما السبلـ، قاؿ: بسنده عف محمد بف منصور المرادي، قاؿ

يا ابف رسوؿ اهلل، قوؿ رسوؿ الميصمى اهلل عميو : جاء رجؿ إلى عمي بف الحسيف عمييما السبلـ فقاؿ
: إني أحبؾ وأىؿ بيتؾ، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: وآلو وسمـ وقد جاءه رجؿ فقاؿ

ىو الفقر إلى اهلل عز : ما ذلؾ الفقر؟ فقاؿ عمي بف الحسيف عمييما السبلـ ((فاستعد لمفقر جمبابا))
ف أولياء  وجؿ، فمو جعمت الدنيا بحذافيرىا لمؤمف ما فرح بيا، ولو صرفت بكميتيا ما حزف عمييا، وا 

 ألمير المؤمنيف عمي 1/283وأورده ابف األثير في النياية . انتيى. اهلل ال يسكنوف إلى شيء دونو
 .1/478عميو السبلـ، وكذلؾ أورده ابف منظور في لساف العرب 
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ما ذكره السيد الرضي رضي اهلل عنو، وىو أف المصائب تكوف مسرعة إليو، الفقر وغيره مف : أوليا
(. 1)أنواع المحف اختيارًا مف اهلل تعالى واصطفاء لو

وىو أف المراد مف أحبَّنا فميعد لفقره يـو القيامة ما يجبره مف الثواب : ما قالو أبو عبيد: (2)وثانييا
نرى كثيرًا ممف يحبيـ مثؿ ما نراه في سائر  (3)والقرب إلى اهلل تعالى، ولـ يرد الفقر في الدنيا، فإنَّا

. الناس مف الغنى والفقر
. وىو أف مف أحبنا فميصبر عمى التقمؿ في الدنيا والتقنع فييا: (4)ما ذكره ابف قتيبة: وثالثيا

 __________
لو أحبني جبؿ )):  في شرح قولو18/275لفظ الشريؼ الرضي رحمو اهلل في شرح النيج  (1)

ومعنى ذلؾ أف المحنة تغمظ عميو، فتسرع المصائب إليو، وال يفعؿ ذلؾ إال باألتقياء (: (لتيافت
مف أحبنا أىؿ البيت فميستعد لمفقر )): األبرار، المصطفيف األخيار، وىذا مثؿ قولو عميو السبلـ

انتيى . ، وقد يؤوَّؿ ذلؾ عمى معنى آخر ليس ىذا موضع ذكره((جمباباً 
. وثانييما(: ب)في  (2)
. إلخ...فإنو يرى (: ب)في  (3)
 أبو محمد، مف أئمة األدب، ومف ، ى276ىو عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينوري، المتوفى سنة  (4)

تأويؿ مختمؼ : المصنفيف المكثريف، ولد ببغداد، وسكف الكوفة، وتوفي ببغداد، ومف مصنفاتو
الحديث، وأدب الكاتب، وعيوف األخبار، واإلمامة والسياسة، وتفسير غريب القرآف، وغريب الحديث 

 (.4/137انظر األعبلـ ). وغيرىا
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نفسو وليقدىا إلى الطاعات، وليذلميا عمى  (2)وىو أف مف أحبنا فميـز: (1)ما قالو المرتضى: ورابعيا
الصبر عمى ما تكرىو، واشتقاقو مف الفقر وىو أف يخـز أنؼ البعير فيموي عمييا حبؿ، يذلؿ بو ما 

. الثوب: يصعب منيا، والجمباب ىو
 __________

 أبو القاسـ، مف أحفاد [ ى436-355]ىو عمي بف الحسيف بف موسى بف محمد بف إبراىيـ  (1)
الحسيف بف عمي بف أبي طالب عمييما السبلـ، نقيب الطالبييف، وأحد األئمة في عمـ الكبلـ واألدب 

الغرر والدرر ويعرؼ بأمالي : والشعر، يقوؿ باالعتزاؿ، مولده ووفاتو ببغداد، لو تصانيؼ كثيرة منيا
انظر األعبلـ ). المرتضى، ومنيا الشافي في اإلمامة، والمسائؿ الناصرية في الفقو وغيرىا

4/278 .)
 .فميمـز(: ب)في  (2)
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وىو أف الفقر ىا ىنا مف الفاقرة وىي : (األعبلـ)ما قالو السيد عمي بف ناصر صاحب : وخامسيا
مف أحبنا فميعد مف أجؿ : ، وتقدير الكبلـ-(1)أي كسرت َفَقاَر ظيره-فقرتو الفاقرة : الداىية، يقاؿ

؛ ألف محبنا أىؿ (2)فقر الدواىي التي يوجييا إليو أعداء أىؿ البيت، جمبابًا أي لباسًا يقيو منيا
البيت يكوف دائمًا يكابد األعداء ويقاسي بغضاءىـ وكيدىـ لو، فيذه أقاويؿ في تأويؿ ىذا 

، وكمو ال يخمو عف ضرب مف التعسؼ، واألخمؽ ىو الجري عمى ظاىر الحديث مف (3)الحديث
غير حاجة إلى ما قالوه، وىو أف المراد أف ذلؾ جاٍر عمى األغمب، فإف الغالب في محبّْ أىؿ البيت 

( 4)الفقر والفاقة، كما أف الغالب مف حاؿ أىؿ البيت الفقر، ومف أحبَّ قومًا فيو منيـ، وحاصبلً 
َـّ، اجعؿ رزؽ)): عمى مثؿ صفاتيـ، ويؤيد ما ذكرناه قوليصمى اهلل عميو وآلو وسمـ ( 5)المَُّي

 __________
. الثوب الواقي: والجمباب(: األعبلـ)بعده في  (1)
-. خ-أعبلـ نيج الببلغة  (2)
-. خ-ذكر ىذه األقاويؿ كميا الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني في أعبلـ النيج  (3)
. وحاصؿ(: ب)في  (4)
َـّ ارزؽ(: ب)في  (5) (( الميـ اجعؿ رزؽ آؿ محمد في الدنيا كفافاً : ))إلخ، والحديث بمفظ...المَُّي



 

 

، وسنف 730،2281 وعزاه إلى مسمـ8/159أورده في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
تحاؼ السادة 7/46، 2/150، والسنف الكبرى لمبييقي4139، وسنف ابف ماجة 2361الترمذي  ، وا 
في  ((الميـ ارزؽ آؿ محمد كفافاً )): وبمفظ.  وعزاه أيضًا إلى غيرىا9/283، 8/152المتقيف 

تحاؼ السادة المتقيف (16673) وعزاه إلى كنز العماؿ8/169المصدر المذكور  ، وجمع 8/152، وا 
. 9754الجوامع 

ولو شاىد رواه مف حديث القاضي العبلمة عمي بف حميد القرشي رحمو اهلل في مسند : قمت_… _ 
عف جعفر، عف أبيو، عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ  (61) في الباب 1/367شمس األخبار 

إلى آخر  ((الميـ ارزؽ محمدًا وآؿ محمد، ومف أحب محمدًا وآؿ محمد العفاؼ والكفاؼ)): أنو قاؿ
 .(وانظر تخريجو فيو). الحديث، وعزاه إلى كتاب الذكر لمحمد بف منصور المرادي رحمو اهلل
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(. 1)، وىكذا حاؿ مف أحبيـ الغالب عميو الفاقة((أىؿ محمد كفافاً 
أراد أنو يعود عمى صاحبو إذا كاف مستعمبًل لو بالخيرات في (: ال ماؿ أعود مف العقؿ )[108]

. الدنيا واآلخرة، ويكفيو عند استخدامو لو جميع المضار، وذلؾ نعـ الفائدة
يريد أف مف كاف معجبًا بأفعالو فإنو يدعي أنو ال أحد يفعؿ مثؿ فعمو : (ال وحدة أوحش مف العجب)

الوحدة يستوحش منيا : فيو معتقد لموحدة، وال شؾ أف الوحشة مبلزمة لموحدة وكائنة معيا، فميذا قاؿ
. مثؿ العجب، يشير إلى ما قمناه

يشير إلى أف التدبير ىو أعظـ العقؿ وأعبله لما فيو مف إصبلح المعيشة : (ال عقؿ كالتدبير)
تقانيا . وا 

 __________
ويقوؿ اإلماـ المرتضى محمد بف اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عمييما السبلـ في  (1)

مف أحبنا أىؿ البيت )):  في كتاب اإليضاح، في تفسير الحديث191-1/190مجموع كتبو ورسائمو 
إنو ال يحب آؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ إال مؤمف تقي، مطيع هلل في : ما لفظو( (إلخ...

ذلؾ زكي، فإذا كاف كذلؾ ذخر اهلل عّزوّجؿ لو اآلخرة ومنعو الدنيا، ألف اهلل سبحانو لـ يرضيا ألحد 
إف اهلل يذود العبد المؤمف )): مف أوليائو، أما تسمع كيؼ يقوؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ

فكاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ( (عف الدنيا، كما يذود الراعي الشفيؽ إبمو مراتع السوء
عمى ما قد بمغؾ مف تضايؽ الحاؿ، فتمؾ حاؿ مف كاف مف ولده صالحًا، فمف أحبيـ كاف حالو 
: كحاليـ، يزوي اهلل سبحانو عنو ما يزويو عنيـ، ويذخر لو مف الكرامة ما يذخر ليـ، وقد قاؿ قـو



 

 

أف يتخذ لفقر اآلخرة، وما يحتاج : إف معنى ىذا الحديث عف أمير المؤمنيف صموات اهلل عميو أنو أراد
 .انتيى. إليو فييا، أىبة بيذه المحبة، وما قد لبس منيا وعرؼ بو
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، كما قاؿ تعالى: (وال كـر كالتقوى) ـْ ِعْنَد المَِّو }: يعني أنيا مف أعظـ خصاؿ الكـر ِإفَّ َأْكَرَمُك
[. 13:الحجرات]{َأْتَقاُكـْ 

، وأراد أنو ال يبلـز اإلنساف أعظـ : القريف ىو: (ال قريف كحسف الخمؽ) المقارف المصاحب المبلـز
. العالية الشريفة (1)مف حسف الخمؽ، فإنو نعـ ما يقارف مف الخبلئؽ

. فإنو أحسف ما يخمفو اإلنساف، ويرثو بعده مف خمفو: (ال ميراث كاألدب)
. إلى األعماؿ الصالحة، أو إلى رضواف اهلل، أو إلى الجنة(: (2)ال قائد)
. لذلؾ كمو: (كالتوفيؽ)
. فإنيا تجارة ال يخشى كسادىا، وال بوار بضاعتيا(: كالعمؿ الصال  (3)ال تجارة)
فإنو ال نياية ألمده، وال غاية لسرمده مع اشتمالو عمى شريؼ المنافع، ورفيع : (وال رب  كالثواب)

. الدرجات
الحبلؿ بيَّف والحراـ )): ألنو ورع الصالحيف المؤمنيف، وفي الحديث: (ال ورع كالوقوؼ عند الشبية)

(. 4()(بيَّف، وبيف ذلؾ مشتبيات
عف النار، وال  (5)يريد أف الزىد فيو سبلمة لمديف عف إىمالو، وفرار: (ال زىد كالزىد في الحراـ)

(. 6)شيء أعظـ فائدة مف ذاؾ
أراد إما ألنو يؤدي إلى العمـ بالصانع وصفاتو، والعمـ بحكمتو وصدؽ أنبيائو، : (وال عمـ كالتفكر)

ما ألف ما يحصؿ عقيبو مف العمـو في غاية الرصانة والتحقؽ،  (7)وىذا ىو أعظـ العمـو وأعبلىا، وا 
. وليس كالظنوف والحسبانات واألوىاـ

 __________
. األخبلؽ(: ب)في  (1)
. ال فائدة(: ب)في  (2)
. وال تجارة(: ب)في  (3)
أخرجو مف حديث بسنده عف النعماف بف بشير اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو  (4)

. 3/63، وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ (694) برقـ515ص
. وفراراً (: ب)في  (5)



 

 

. ذلؾ(: ب)في  (6)
 .عقبو(: ب)في  (7)
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أعبلىا رتبة، وأقربيا إلى تحصيؿ رضواف اهلل تعالى، فإف باقي  (1)ألنيا: (ال عبادة كأداء الفرائض)
. العبادات ال يضر تركيا، وما كاف واجبًا فتركو فيو العقاب ال محالة

. فإنيما اإليماف كمو، أو ألنيما أعظـ قواعده وأقوى أركانو: (وال إيماف كالحياء والصبر)
ألف بعمو الحسب وارتفاعو تعمو رتبة اإلنساف، وتواضعو أيضًا فيو غاية العمو : (ال حسب كالتواضع)

. والرفعة
. ألنو يشرؼ بو كؿ أحد شريفًا كاف أو وضيعاً (: (2)ال شرؼ كالعمـ)

واختصـ إلى ابف عباس في أف الماؿ أفضؿ أو العمـ؟ 
. العمـ ميراث األنبياء، والماؿ ميراث الفراعنة: فقاؿ

. التعاوف والتعاضد: التظاىر ىو: (المظاىرة)
ـْ ِفي اأَلْمرِ }: في قولو (3)وليذا أمر اهلل نبيو بيا: (أوثؽ مف المشاورة) ، [159:آؿ عمراف]{َوَشاِوْرُى

! وىو المؤيد بالوحي مف السماء، فكيؼ حاؿ غيره في ذلؾ
يعني كاف الصبلح واألمانة ىو األغمب عمييـ (: إذا استولى الصبلح عمى الزماف وأىمو )[109]

. والديانة
. التيمة في الديف، وأراد فاتيمو في أمور الديانة: إساءة الظف ىي: (ثـ أساء رجؿ الظف برجؿ)
(. 5)المص: أي فساد ولصاصة، والحارب ىو(: (4)لـ تظير منو حربة)
. أي أساء بالتيمة: (فقد ظمـ)
ذا استولى الفساد عمى الزماف وأىمو) . كاف ىو األغمب فييـ: (وا 
ر) . أي حمؿ نفسو عمى الغرور، وىو الخطر في الديف: (فأحسف رجؿ الظف برجؿ فقد غرَّ
كيؼ تجدؾ يا أمير المؤمنيف؟ : وقيؿ لو عميو السبلـ [110]

 __________
. ألنو(: أ)في  (1)
. وال عز كالحمـ: بعده في شرح النيج (2)
. أمر اهلل بيا نبيئو(: ب)في  (3)
. حوبة: خزية، و في شرح النيج(: ب)في  (4)
 .المص: أي فساد لصاحبو، والخازي ىو(: ب)العبارة في  (5)
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أي كيؼ حاؿ مف يكوف بقاؤه في الدنيا وتعمره فييا طريؽ : (كيؼ يكوف حاؿ مف يفنى ببقائو): فقاؿ
. إلى ذىابو وانقطاعو عنيا

. وتكوف صحتو طريقًا إلى سقمو: (ويسقـ بصحتو)
. أي ويؤخذ في حاؿ كونو آمنًا مف حالو بالموت: (ويؤتى مف مأمنو)
: وقاؿ عميو السبلـ [111]
كـ ىذه ىي الخبرية، وأراد كثير ممف يتواتر عميو اإلحساف مف اهلل : (كـ مف مستدرج باإلحساف إليو)

بالنعمة والعافية واإلمداد باألمواؿ عمى جية االستدراج لو إلى النار ليزداد بذلؾ كفرًا وتماديًا في 
. المعصية

وكـ مف مخدوع بالستر مف جية اهلل تعالى عميو، يسبؿ اهلل تعالى عميو : (ومغرور بالستر عميو)
غراقو فييا(1)ستره . ، فيكوف ذلؾ ذريعة إلى تيالكو في المعصية وا 

يريد كـ مف واحد إذا أثني عميو كاف ذلؾ سببًا لمفتنة والضبللة، إما : (ومفتوف بحسف القوؿ فيو)
ما بالتكبر والتفاخر عمى غيره أو بغير ذلؾ مف أنواع اليمكة . باإلعجاب بنفسو وحالو، وا 

ـْ ِإفَّ }: لما فيو مف االنخداع والغرور، وليذا قاؿ تعالى: (وما ابتمي أحد بمثؿ اإلمبلء) َوُأْمِمي َلُي
ـْ }: ، كما قاؿ تعالى[183:األعراؼ]{َكْيِدي َمِتيفٌ  ـْ ِبِو ِمْف َماٍؿ َوَبِنيَف ، ُنَساِرُع َلُي َأَيْحَسُبوَف َأنََّما ُنِمدُُّى
[. 56ػ55:المؤمنوف]{ِفي اْلَخْيَراتِ 

. أي بسبب ي ومف أجمي(: ىمؾ فيَّ رجبلف )[112]
رجؿ غبل في محبتو حتى ىمؾ، كالذيف اعتقدوا فيو صفات اإلليية، والذيف ذىبوا إلى : (محب غاؿ)

. أنو أفضؿ مف الرسوؿ، وأنو ناسخ لمشرائع إلى غير ذلؾ مف اليذياف
. الديف بضبللو وبغضو (2)ورجؿ أفرط في بغضي حتى كفرني، وأخرجني عف: (ومبغض قاؿٍ )
. شبييا بالحية(: مثؿ الدنيا كمثؿ الحية )[113]

 __________
. يسبؿ اهلل تعالى ستره عميو(: ب)في  (1)
 .مف(: ب)في  (2)
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. يشير إلى ما فييا مف النضارة والمذة واإلعجاب بحاليا: (ليف مسيا)
يريد مف اعتمؽ بيا وانغمس في تحصيؿ لذاتيا، وسارع إلى الوقوع في (: في جوفيا (1)والسـ القاتؿ)

. شيواتيا
. يريد أنو يسارع إلييا مف غمب عميو الجيؿ واالغترار بيا: (ييوي إلييا الغر الجاىؿ)
. ويمتنع مف خدعيا وغرورىا مف كاف ذا عقؿ وبصيرة: (ويحذرىا ذو المب العاقؿ)
: وسئؿ عف قريش فقاؿ [114]
. وىـ رىط الوليد بف المغيرة المخزومي، وأبي جيؿ بف ىشاـ: (أما بنو مخزـو)
. ىـ في قريش بمنزلة الريحاف في األشجار: (فريحانة قريش)
. لما فيو مف الحبلوة والفصاحة، وحسف المعاني: (تحب حديث رجاليـ)
، وطيب المعاشرة: (والنكاح في نسائيـ) . لمكماؿ فييفَّ
. رىط معاوية وعثماف: (وأما بنو عبد شمس)
ما أف يريد ليس الرأي يؤخذ منيـ عمى جية السرعة،  (2)إما أف: (فأبعدىا رأياً ) يريد عف اإلصابة، وا 

. يشير بذلؾ إلى كثرة الغباوة، وعدـ الذكاء والكياسة فييـ
: فيو وجياف: (وأمنعيا لما وراء ظيورىا)

. أف يريد بذلؾ النجدة والشجاعة وشدة االحتماء، والتعطؼ، وىذا ىو األقرب: أحدىما
. أف يريد بذلؾ اإلشارة إلى بخميـ وكثرة ضنتيـ بما في أيدييـ مف الماؿ: وثانييما

. يعني بني ىاشـ: (وأما نحف)
. يعني أنيـ كرماء اليخبئوف شيئًا يقدروف عميو: (فأبذؿ لما في أيدينا)
. يشير إلى كثرة الشجاعة فييـ: (وأسم  عند الموت بنفوسنا)
. في العدد: (وىـ أكثر)
. وأكثر مخادعة: (وأمكر)
ما لمديف ولما جاء بو الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: (وأنكر) . إما لممعروؼ، وا 
. ألسنة: (ونحف أفص )
. هلل، ولرسولو، ولممسمميف، ولمف استنصحنا: (وأنص )
. أحسف خموقًا، وأكمؿ رجاالً : (وأصب )

 __________
. الناقع: في شرح النيج (1)
 (.ب)أف، زيادة في  (2)
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شتاف : ، وشتاف ىذه مف أسماء األفعاؿ، والكثير فيو(2)تباينا وافترقا(: (1)شتاف بيف عمميف )[115]
شتاف ما بيف الزيديف، وأجازه بعضيـ ومنعو آخروف، فأما شتاف بيف زيد : زيد وعمرو، وقد روي

. وعمرو، وشتاف بيف عمميف كما قالو ىا ىنا، فيو غير مسموع، مع بعده عف القياس واالستعماؿ
يعني عمؿ الدنيا، فإنو يفنى نعيميا، ويبقى ما يتبع منيا مف : (عمؿ تذىب لذتو، وتبقى تبعتو)

(. 3)العقاب عمى تمؾ األفعاؿ
يزوؿ ثقمو، ويبقى ما كاف مستحقًا عميو مف الثواب، وىذا ىو : (وعمؿ تذىب مؤونتو، ويبقى أجره)

. عمؿ اآلخرة، وأراد شتاف ما بيف عمؿ الدنيا وعمؿ اآلخرة
: وتبع جنازة فسمع رجبًل يضحؾ، فقاؿ [116]
يعني لو تحققنا الحاؿ في : (كأف الموت فييا عمى غيرنا كتب، وكأف الحؽ فييا عمى غيرنا وجب)

. ذلؾ ما كاف منا ليو وال طرب
. مسافروف ليسوا أمواتاً (: سفر (4)وكأف الذي نرى مف األموات)
. مف أسفارىـ: (عما قميؿ إلينا راجعوف)
. نقررىـ في قبورىـ: (نبوئيـ أجداثيـ)
. ما خفموه ميراثاً (: (5)ونأكؿ تراثيـ)
ما أف يريد الوعظ نفسو، كقولو تعالى(: (6)قد نسينا كؿ واعظة) َفَيْؿ }: أراد إما الكممة الواعظة، وا 

ـْ ِمْف َباِقَيةٍ  تياف المصدر عمى وزف الفاعؿ كثير في كبلـ العرب[8:الحاقة]{َتَرى َلُي . ، أي بقاء، وا 
. آفة ميمكة لنا(: بكؿ جائحة (7)ورمينا)
. عف تعاطي الكبر والفخر والخيبلء: (طوبى لمف ذؿ في نفسو)

 __________
. شتاف ما بيف عمميف: في شرح النيج (1)
. تباينًا وافتراقاً (: ب)في  (2)
(. ىامش في ب)الحاؿ، : في نسخة (3)
. الموتى(: ب)في  (4)
. كأنَّا مخمدوف بعدىـ: بعده في شرح النيج (5)
. قد نسينا كؿ واعظ وواعظة: في شرح النيج (6)
 (.ىامش في ب)وأمنَّا : في نسخة (7)
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. ما يأكمو(: (1)وطاب كسبو)
. حسنت أخبلقو(: (2)وصمحت خميقتو)
خير الصدقة ما كاف عف )): ما زاد عمى قوتو وقوت أوالده، وفي الحديث: (وأنفؽ الفضؿ مف مالو)

(. 3()(ظير غنى
. فضبلت قولو، وما الحاجة لو في ذكره والنطؽ بو: (وأمسؾ الفضؿ مف لسانو)
. فبل يؤذييـ وال يسمعوف منو ذمًا ليـ: (وعزؿ عف الناس شره)
. أي كاف في جميع أموره وأحوالو عمى سنة رسوؿ اهلل مف غير مخالفة إلى بدعة: (ووسعتو السنة)

 __________
. وصمحت سريرتو: بعده في شرح النيج (1)
. خمقتو(: ب)في  (2)
:  مف حديث، آخره301-2/300رواه اإلماـ القاسـ بف محمد عميو السبلـ في االعتصاـ  (3)
وىو في تجريد جامع : وعزاه إلى الشفاء لؤلمير الحسيف قاؿ ((خير الصدقة ما كاف عف ظير غنى))

وفي الجامع الصغير عف : األصوؿ عف جابر، وروى أيضًا حديثًا آخر في ذلؾ فقاؿ ما لفظو
 ((خير الصدقة ما كاف عف ظير غنى، وابدأ بمف تعوؿ)): النبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ أنو قاؿ

رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي عف أبي ىريرة مرفوعًا، ورواه البغوي في الصحاح مف : قاؿ
 .4/646وانظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ. المصابي 
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ومف الناس ): يكوف مبتدعًا لشيء مف البدع المخالفة لمسنة المضادة ليا: (ولـ ُيْنَسْب إلى البدعة)
وىذا ىو الصحي ، فإف ىذا (: (1)مف ينسب ىذا الكبلـ إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ

((. 2)األربعيف السميقية)الحديث مشيور في 
نما كانت كفرًا؛ ألف (: غيرة المرأة كفر )[117] المراد أنيا تنكر أف يكوف ليا مشاركة في زوجيا، وا 

. فييا إنكار لما أحؿ اهلل لكؿ حر أربع حرائر
 __________

ومف الناس مف ينسب ىذا الكبلـ إلى : أقوؿ: قاؿ الرضي رحمو اهلل تعالى: في شرح النيج (1)
. رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو

عف أنس بف مالؾ، والمفظ في األربعيف  (1) الحديث رقـ 15الحديث في األربعيف السيمقية ص (2)
خطبنا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ عمى ناقتو : عف أنس بف مالؾ قاؿ: السيمقية كما يمي

أييا الناس، كأفَّ الموت فييا عمى غيرنا كتب، وكأفَّ الَحؽ فييا عمى غيرنا وجب، )): الجدعاء فقاؿ



 

 

وكأفَّ الذي نشيّْع مف األموات َسْفٌر عما قميؿ إلينا راجعوف، نبوئيـ أجداثيـ، ونأكؿ تراثيـ، كأنَّا 
مخمدوف بعدىـ، نسينا كؿ واعظة، وأمّْنا كؿ جائحة، فطوبى لمف شغمو عيبو عف عيوب الناس، 

وطوبى لمف أنفؽ مااًل اكتسبو مف غير معصية اهلل، وجالس أىؿ الفقو والحكمة، وخالط أىؿ الذلة 
والمسكنة، طوبى لمف ذلَّت نفُسو، وحسنت خميقُتو، وصمحت سريرُتو، وعزؿ عف الناس شره، فطوبى 

وأخرجو (. (لمف أنفؽ الفضؿ مف مالو، وأمسؾ الفضؿ مف قولو، ووسعتو السنة، ولـ تستيوه البدعة
بسنده عف الحسيف بف عمي عمييما  (26) رقـ 72-71الموفؽ باهلل في االعتبار وسموة العارفيف ص

رأيت رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ قاـ خطيبًا عمى أصحابو فقاؿ، وذكر الحديث : السبلـ قاؿ
 .(انظر االعتبار). وفيو اختبلؼ يسير وزيادة يسيرة عما رواه الشريؼ السيمقي
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نما كانت مف اإليماف؛  (1)المراد بو: (وغيرة الرجؿ إيماف) أنو ينكر أف يكوف لو شريؾ في امرأتو، وا 
. ألف اهلل تعالى حـر ذلؾ، وحـر النظر إلييا واالستمتاع بيا

المراد مف النسبة ىا ىنا تعريؼ أصمو؛ ألف مف أراد تعريؼ شيء (: أل نسبفَّ اإلسبلـ نسبة )[118]
نسبو إلى أصمو إف كاف إنسانًا نحو ىاشمي وتميمي، أو إلى بمده نحو بصري وكوفي، أو إلى 

. نحو جوىري وحريري (2)صناعتو
. مف العمماء واألئمة والفضبلء(: (3)لـ ينسبيا قبمي أحد)
أراد أف اإلسبلـ ىو االنقياد، وال يعقؿ االنقياد إال بالتسميـ ألمر اهلل وقضائو : (اإلسبلـ ىو التسميـ)

. وتصرفو
وال يقع التسميـ إال إذا كاف الشؾ مرتفعًا عف ذات اهلل وصفاتو وحكمتو، وصدؽ : (والتسميـ ىو اليقيف)

. رسمو
. وال يعقؿ يقيف إال إذا صاحبو التصديؽ بالمساف: (واليقيف ىو التصديؽ)
(. 4)أي وال يتحقؽ التصديؽ إال باإلقرار بالمساف: (والتصديؽ ىو اإلقرار)
. وال يكوف لئلقرار ثمرة إال بأداء الواجبات واالنكفاؼ عف المحرمات (5)يعني: (واإلقرار ىو األداء)
كاف  (6)أراد وال يعقؿ أداء مف غير عمؿ؛ ألف الغرض ىو تأدية األعماؿ، فإذا: (واألداء ىو العمؿ)

. ال عمؿ فبل أداء، فإذا كاف البد مف أداء فالعمؿ موجود ال محالة
أراد في ىذا أف بخمو إنما كاف فرارًا مف (: الفقر الذي منو ىرب (7)عجبت لمبخيؿ يستعجؿ )[119]

الفقر فيمسؾ الذي في يده خيفة منو، وىو في غاية الحاجة إليو، وليس الفقر إال ىذه الحاجة ال 
. غير، فقد استعجؿ الفقر واختاره بما صنع

 __________



 

 

(. ب)بو، زيادة في  (1)
. صناعة(: ب)في  (2)
. لـ ينسبيا أحد قبمي: وشرح النيج( ب)في  (3)
. إال بإقرار المساف(: ب)في  (4)
. أي(: ب)في  (5)
ذا(: ب)في  (6) . وا 
 .إلخ...عجبت لمبخيؿ كيؼ يستعجؿ(: ب)في  (7)
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بما في يده إال أف يكوف غنيًا مع شدة  (1)يعني أنو ما طمب بضنتو: (ويفوتو الغنى الذي إياه طمب)
. حاجتو إليو، ومف حؽ مف كاف غنيًا أال يكوف مفتقرًا إلى شيء قد فاتو الغنى مف حيث ال يشعر بو

. لبخمو عمى نفسو، وشدة ضيقو عمى مف تحت يده(: في الدنيا عيش الفقراء (2)ويعيش)
. مف أيف جمع مالو؟ وأيف أنفقو؟ فيسأؿ عف جميع ذلؾ كمو: (ويحاسب في اآلخرة حساب األغنياء)
. تفاخراً  (3)لمف يشمخ بأنفو تكبرًا، ويختاؿ في برده: (وعجبت لممتكبر)

َفَخَسْفَنا ِبِو َوِبَداِرِه }: ويحكى أف قاروف لبس ثوبًا فاختاؿ فيو فخسؼ اهلل بو، كما قاؿ تعالى
: ، وكيؼ يتكبر مع عممو وتحققو بأنو[81:القصص](4){اأَلْرَض 

أراد نطفة وأي نطفة في الخسة والقذارة، ركيكة المنظر والييئة، خبيثة : (الذي كاف باألمس نطفة)
. ، أي ممتيف ضعيؼ الحالة[8:السجدة]{ِمْف َماٍء َمِييفٍ }: الرائحة، وقد أشار اهلل إلى ذلؾ بقولو

(. 5)يعني بعد نزع الروح منو، يعافو كؿ مف رآه: (وغدًا جيفة)
 __________

. بظنتو بالظاء، والصواب ما أثبتو بالضاد: في النسخ (1)
. فيعيش: في شرح النيج (2)
. الثوب: الُبْردُ  (3)
 مف حديث لمنبي صمى اهلل عميو وآلو عف عبد 1/474الرواية ىذه ىي في مسند شمس األخبار  (4)

ومف )): اهلل بف العباس وأبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أنو قاؿ في خطبة الوداع
لبس ثوبًا فاختاؿ فيو خسؼ اهلل بو شفير جينـ ما دامت السماوات واألرض؛ ألف قاروف إنما خسؼ 

(. (اهلل بو ألنو لبس ثوبًا فاختاؿ فيو فخسؼ اهلل بو، فيو يتخمؿ بيف أطباؽ األرضيف إلى يـو القيامة
 .كؿ أحد رآه(: ب)في  (5)
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أف الكبر صفة عارضة في النفس تنشأ مما يظير في النفس مف اإلعجاب والترفع، وفي : واعمـ
أعوذ : ))، وقاؿ عميو السبلـ(1)((ال يدخؿ الجنة مف كاف في قمبو مثقاؿ ذرة مف الكبر)): الحديث

: ، ثـ وقوعو عمى أوجو ثبلثة((بؾ مف نفخة الكبرياء
عمى اهلل تعالى؛ بأف ال يذعف ألمره ويتكبر عنو، كما كاف مف إبميس  (2)فبأف يكوف تكبراً : أما أوالً 

. فيذا كفر ال محالة
. فبأف يكوف عمى الرسؿ لئبل يذعف ألمر بشر مثمو، فيذا كفر أيضاً : وأما ثانياً 
عمى الخمؽ ويدعوىـ إلى خدمتو، فيذا خطأ أيضًا، وينبغي عبلجو بحمؿ  (3)فبأف يتكبر: وأما ثالثاً 

حاجتو مف السوؽ، وتقديـ األقراف في مجامع الخمؽ، ولبس الخشف مف الثياب، وتعاطي األشغاؿ في 
. البيوت، واألكؿ مع الخدـ وغير ذلؾ

في وجوده، كما ىو مذىب أىؿ التعطيؿ، وفاعميتو كما ىو مذىب : (وعجبت لمف شؾ في اهلل)
. الفبلسفة، وحكمتو كما ىو مذىب المجبرة

 __________
 بسنده عف عبد اهلل بف سبلـ وقولو 2/219أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (1)

 بسنده مف حديث عف ابف مسعود 217، كما أخرجو أيضًا ص(مثقاؿ حبة): فيو (مثقاؿ ذرة): ىنا
ورواه اإلماـ القاسـ  ((وال يدخؿ الجنة مف كاف في قمبو مثقاؿ حبة مف خردؿ مف كبر)): والمفظ فيو

 عف ابف مسعود مف حديث عف النبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ 2/206بف محمد في االعتصاـ 
وعزاه إلى البخاري وأبي داود والترمذي، ورواه بمفظ المؤلؼ  ((مثقاؿ حبة مف كبر)): والمفظ في آخره

، ولمحديث مصادر كثيرة جدًا انظرىا في موسوعة 11/194ىنا ابف أبي الحديد في شرح النيج 
(. 87) الباب 1/471، وانظر مسند شمس األخبار 376-7/375أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 

يحدث أو : يكوف، ىي التامة مف كاف، والمعنى: تكبر، بالرفع فعمى ىذا فقولو(: ب)في  (2)
. يحصؿ

 .فبأف يكوف يتكبر(: ب)في  (3)
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فبحدوثو يبطؿ قوؿ مف عطمو عف وجود صانع لو، وباختبلؼ أحوالو يبطؿ : (وىو يرى خمؽ اهلل)
إنو صادر عمى جية اإليجاب مف غير اختيار لو فيو، وبإتقانو وصدوره عمى جية : قوؿ مف قاؿ



 

 

اإلحكاـ البالغ يدؿ عمى عممو وحكمتو، ويبطؿ مقالة مف نفى الحكمة، فانظر إلى ما اشتممت عميو 
. عمى كثرتيا (1)ىذه اإلشارة مف كبلمو، مف الرد عمى ىذه الفرؽ

. حتى ال يخطر لو عمى باؿ: (وعجبت لمف نسي الموت)
يشاىدىـ أمواتًا، يدفنوف في قبورىـ، يشير بكبلمو ىذا إلى تغير ىذه البنية (: (2)وىو يرى الموتى)

. وفسادىا يعمـ عقبًل فضبًل عف الشرع، وىذا قريب
كما ىو مذىب منكري المعاد، وىو أكثر مف مضى مف (: (3)وعجبت لمف أنكر النشأة األخرى)

. اآلخرة (4)القروف الماضية واألمـ، فإف أكثر ما أنكروه ىو النشأة في
وتقرير الداللة مف ذلؾ ىو أف الوجود ثانيًا مثؿ الوجود أواًل، ومف قدر : (وىو يرى النشأة األولى)

. عمى شيء فيو قادر عمى مثمو المحالة
. باإلقباؿ إلييا، والعناية في أمرىا، يعني الدنيا: (وعجبت لعامر لدار الفناء)
ىماليا، يعني اآلخرة(: البقاء (5)وتارؾ لدار) . باإلعراض عنيا وا 
. يعني عمؿ اآلخرة(: مف قصَّر في العمؿ )[120]
أمره إلى اإلقباؿ عمى عمؿ  (6)يعني ىُـّ الدنيا؛ ألف تقصيره في عمؿ اآلخرة، يمفت: (اْبُتِمَي باليْـّ )

. الدنيا، فيكوف ميمومًا بو وبتحصيمو
. ال غرض لو وال إرادة بمحبة وال مودة وال إصبلح لحالو(: وال حاجة هلل )[121]

 __________
. إلخ...عمى ىذه الفرؽ كميا (: ب)في  (1)
. وىو يرى مف يموت: في شرح النيج (2)
. وفي شرح النيج( ب)األخرى، زيادة في  (3)
(. ب)في، سقط مف  (4)
(. ب)دار، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (5)
 .يقمب(: ب)في  (6)
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ففي نفسو بالعبادة وتأدية الواجبات البدنية، وفي : (فيمف كاف ليس هلل في نفسو ومالو حؽ ونصيب )
مالو بتأدية الحقوؽ الواجبة المالية فروضيا ومندوباتيا؛ ألف األمر والتكميؼ شامؿ ليما جميعًا، 

. وطمبيما مف جية اهلل تعالى متوجو
يشير إلى أنو شديد المضرة في أوؿ وقوعو، ألنو يأتي واألبداف لينة (: َتوقَّوا البرد في أولو )[122]

. رطبة عقيب زماف الخريؼ والصيؼ، فإنيا تميف فييما لما فييما مف الحرارة والرطوبة



 

 

ألنو إذا كاف في أوائؿ حدوث الصيؼ تميف األجساـ وترطب لمقابمتيا ألزماف : (وتمقَّوه في آخره)
. الميف والحر

. مف القساوة والصبلبة(: (1)فإنو يفعؿ باألجساـ)
بطاؿ رونقيا وصبلبة أعوادىا، وقساوة أصميا(: باألشجار (2)ما يفعؿ) . في حتّْ ورقيا وا 
. مف شدة البرد، فاألجساـ واألوراؽ تحرؽ وتجؼ وتصمب: (أولو ُيْحِرؽُ )
. تبدو فيو ورؽ األشجار وثمارىا: (وآخره ُيوِرؽُ )

. توقوا أولو، وتمقوا آخره: أولو ُيْحِرُؽ، وآخره ُيوِرُؽ، بياف وتفسير لقولو: وقولو
ـَ الخالؽ عندؾ )[123] . تصور العظمة والجبلؿ لمخالؽ(: ُعْظ
: فيو وجياف: (ُيَصغُّْر المخموؽ في عينؾ)

ممكوتو ىاف عميو غيره مف المخموقيف،  (4)أف مف نظر إلى جبلؿ اهلل وعظمة (3)أف يريد: أحدىما
. فبل ينبغي ألحد أف يكوف لو تعظيـ كتعظيمو

أف يريد مف نظر إلى جبلؿ اهلل تعالى وباىر قدرتو وعظـ إحكامو ىاف عميو ما يرى مف : وثانييما
. ىذه المخموقات الباىرة، باإلضافة إلى باىر القدرة وعظـ اإلتقاف

: وقاؿ بعد رجوعو مف صفيف وقد أشرؼ عمى القبور بظاىر الكوفة [124]
 __________

(. ىامش في ب)باألبداف : في األبداف، وفي نسخة: في شرح النيج (1)
(. ب)كفعمو، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
(. ب)أف يريد، سقط مف  (3)
 .وعظـ(: ب)في  (4)

(6/2135 )

 

. لما أخموىا وارتحموا عنيا: (يا أىؿ الديار الموحشة)
. لما سكنوا في غيرىا وأىمموىا ورائيـ: (واْلَمَحاؿّْ اْلمقفرة)
. بتراكـ التَُّرِب عمييا، ووضعيـ في لحودىا: (والقبور المظممة)
. بالتراب (1)المغبرَّة أجسادىـ: (يا أىؿ التربة)
. عف األوطاف واألىميف: (يا أىؿ الغربة)
ف اجتمعوا: (يا أىؿ الوحدة) . إذ ال أنيس معيـ، كؿ واحد منيـ وحده، وا 
. األىؿ واألزواج واألوالد واألصدقاء واألقارب (2)بفراؽ: (يا أىؿ الوحشة)
. المتقدـ أي متقدموف، مف مات فيو متقدـ عمى مف كاف حياً : الفارط ىو: (أنتـ لنا َفَرطٌ )



 

 

. تسبقوننا إلى اآلخرة: (سابؽ)
: تابعوف لكـ عمى األثر، ونحف نقصُّ عميكـ األخبار بعدكـ: (ونحف لكـ تبع الحؽ)
. سكنيا آخروف غيركـ: (أما الدور فقد سكنت)
. افترشيا غيركـ واطمأنوا إلييا: (وأما األزواج فقد نكحت)
. بيف الورثة، والغرماء مف أىؿ الديف والوصايا: (وأما األمواؿ فقد قسمت)
. أي ىذا خبر ما كاف بعدكـ مف األحواؿ: (ىذا خبر ما عندنا)
. مف أمر اآلخرة، وما آلت إليو أحوالكـ فييا: (فما خبر ما عندكـ)

: ثـ التفت إلى أصحابو وقاؿ
 __________

. أجساميـ(: ب)في  (1)
 .لفراؽ(: ب)في  (2)
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فما أشبو ىذا النداء منو عميو السبلـ : (أما لو أذف ليـ في الكبلـ ألخبروكـ أف خير الزاد التقوى)
كيؼ تنادي : حيث نادى كؿ واحد منيـ باسمو، فمما قيؿ لو (1)بنداء الرسوؿ ألىؿ القميب في بدر

(. 2)((ما أنتـ بأسمع منيـ)): جيفًا ال أرواح فييا، فقاؿ
: عميو السبلـ (3)وقاؿ وقد سمع رجبًل يذـ الدنيا، فقاؿ لو [125]
. أراد الشاتـ ليا والرزاي عمييا(: (4)أييا الذاـ لمدنيا)
االستفياـ ىا ىنا لئلنكار، وأردا كيؼ يصدر مف جيتؾ االنخداع بيا، : (!أتغترُّ في الدنيا ثـ تذميا)

. والميؿ إلييا، وأنت مع ذلؾ تذميا وتنكر صنيعيا معؾ
ـ عمييا) . المدعي عمييا الذنب بزعمؾ: (أأنت المتجرّْ
بإدعائيا أنؾ المذنب بعينؾ؛ ألنؾ المغتر بيا، فميت شعري أيكما : (!أـ ىي المتجرّْمة عميؾ)

!. المتجـر في الحقيقة (5)يكوف
. أي أي وقت طمبت سقوطؾ، وىونؾ إلى أسفؿ: (متى استيوتؾ)

 __________
. ببدر(: ب)في  (1)
وحدثني حميد الطويؿ، عف أنس بف : قاؿ ابف إسحاؽ:  بمفظ2/280الرواية في سيرة ابف ىشاـ  (2)

سمع أصحاب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ : مالؾ قاؿ
يا أىؿ القميب، يا عتبة بف ربيعة، ويا شيبة بف ربيعة، ويا أمية بف )): مف جوؼ الميؿ، وىو يقوؿ



 

 

ىؿ وجدتـ ما وعد ربكـ حقًا؟ فإني : ))فعدد مف كاف منيـ في القميب( (خمؼ، ويا أبا جيؿ بف ىشاـ
ما أنتـ : ))يا رسوؿ اهلل، أتنادي قومًا قد جيفوا، قاؿ: فقاؿ المسمموف( (قد وجدت ما وعدني ربي حقاً 

(. (بأسمع لما أقوؿ منيـ، ولكنيـ ال يستطيعوف أف يجيبوني
(. ب)لو، سقط مف  (3)
أييا الذاـ لمدنيا، المغتر بغرورىا، المنخدع بأباطيميا، أتفتتف بيا ثـ تذميا؛ أنت : في شرح النيج (4)

. إلخ...المتجـر عمييا 
 (.ب)يكوف، سقط مف  (5)
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تؾ) خدعتؾ ومكرت بؾ، وىذا االستفياـ وارد عمى جية التقرير والتيكـ، وليذا قاؿ : (أـ متى غرَّ
: بعده

. مف ىذه؛ البتداء الغاية في المكاف، أي مف مواضع البمى: (أبمصارع آبائؾ مف البمى)
أضجعو إذا وضعو لجنبو، وغرضو أف ىذه األشياء فييا غاية : (!أـ بمضاجع أمياتؾ تحت الثرى)

!. ، وأيف الخديعة مف جيتيا!النص  لؾ والموعظة مف أجمؾ، فأيف الغرر منيا
. عالجت في حاؿ اعتبلليـ: (كـ َعمَّمت بكفيؾ)
( 3)بالقياـ والقعود والسير والمطاولة (2)وقمت عميو في مرضو وزاولتو(: (1)ومرَّضت بيديؾ)

. ألحواليـ
. مف ىذه األمراض(: ليـ الشفاء (4)تبغي)
. تطمب منيـ الصفات ليذه األمراض(: (5)وتستوصؼ ليـ األطباء)
. خوفؾ عميو مف الموت، وال كاف فيو سبب لبراءتو مف مرضو: (لـ ينفع أحدىـ إشفاقؾ)
. ولـ يساعد ما طمبت مف أجمو: (ولـ ُتْسَعْؼ فيو ِبَطِمَبِتؾَ )
. مف الببلء وفوات الروح وذىابيا عنو (6)ما وقع فيو: (ولـ تدفع عنو)
. مف أجؿ قوتؾ وشدة جمدؾ: (بقوتؾ)
مامًا تقتدي بو في غد: (قد مثَّمت لؾ بو الدنيا نفسؾ) . جعمتو مثااًل لؾ، وا 
. أي وعف قريب يكوف مصرعؾ مثؿ مصرعو: (وبمصرعو مصرعؾ)
فيما أبدتو مف المواعظ، ودلت عميو مف العبر، فمف ىذه حالو : (إف الدنيا دار صدؽ لمف صدقيا)

. فيي عنده دار صدؽ
 __________

. وكـ مرضت بيديؾ: في شرح النيج (1)



 

 

(. 279مختار الصحاح ص. )تعالجوا: أي عالجتو، والمزاولة كالمحاولة والمعالجة، وتزاولوا (2)
وانظر )طاؿ، أو مف تطاوؿ إذا تمدد قائمًا لينظر إلى بعيد، : لعمو مف قوليـ تطاوؿ عمينا الميؿ (3)

(. 287أساس الببلغة ص
. تبتغي: في شرح النيج (4)
!. غداة ال يغني عنيـ دواؤؾ، وال يجدي عمييـ بكاؤؾ: بعده في شرح النيج (5)
 (.ب)فيو، سقط مف  (6)
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ما دار عافية يصم  فييا أمر اآلخرة التي : (ودار عافية) أراد إما دار عافية أي معافاة ومسالمة، وا 
. تعقب

انتفع بمواعظيا الشافية، فحصمت لو بذلؾ المعافاة والمسالمة، أو كانت سببًا في : (لمف فيـ عنيا)
. إصبلح عاقبتو وآخرتو

. لآلخرة التي يغنى فييا، ويسعد حالو بإحرازىا: (ودار غنى لمف تزود منيا)
فييا الفوز في اآلخرة برضواف اهلل،  (1)أراد أنيا يحصؿ باالتعاظ: (ودار موعظة لمف اتعظ بيا)

. والسبلمة مف عقوبتو
. مكاف األولياء في السجود والعبادة، والقياـ بحؽ اهلل، وتبلوة كتابو وغير ذلؾ: (مسجد أحباء اهلل)
مف كاف منيـ في األرض مكمؼ بالعبادة فييا، أو يريد الحفظة عمى األعماؿ : (ومصمى مبلئكتو)

. والموكميف بكتبيا، أو غيرىـ ممف يعمـ اهلل تعالى وقوفو في األرض لضرب مف الصبلح ألىميا
. كتبو المنزلة عمى أنبيائو التي تعبَّد بيا الخمؽ، وجعؿ صبلحيـ متضمنًا ليا: (وميبط وحي اهلل)
. مكاف التجارة باألعماؿ الصالحة، والقربات المتقبمة فييا: (ومتجر أوليائو)
. مف اهلل تعالى بما كاف مف جيتيـ مف العناية في الخدمة: (اكتسبوا فييا الرحمة)
. جزاء عمى تمؾ األعماؿ(: الجنة (2)وربحوا فييا)
. وفييا مف الخصاؿ المحمودة ما ذكرتو: (فمف ذا يذميا)
. إما أسمعت بانقطاعيا أو عرفت وأعممت بذلؾ(: (3)وقد آذنت ببينيا)
. صاحت بينيـ بأنيـ مفارقوىا إلى غيرىا: (ونادت بفراقيا)
نعاه نعيًا وُنعيانًا بالضـ إذا أخبر : أخبرت بعدميا وموت مف فييا، يقاؿ: (ونعت نفسيا وأىميا)

. بموتو، وجاء نعيُّ فبلف عمى فعيؿ أي خبر موتو
 __________

. يحصؿ فييا باالتعاظ فييا(: ب)في  (1)



 

 

. وفي شرح النيج( ب)فييا، زيادة في  (2)
 (ىامش في ب)بفراقيا : في نسخة (3)
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أراد أنيا شبيت ليـ ببلوي اآلخرة وعذابيا بما يصيبيـ في الدنيا مف : (فمثَّمت ليـ بببلئيا الببلء)
اآلالـ والمصائب، وَعرَّؼ الببلء بالبلـ مبالغة في شأنو وحالو، أي الببلء المعيود في اآلخرة الذي 

. اليبمغ كنيو، وال يطاؽ وصفو ونعتو
جعمتيـ مشتاقيف بما يمحقيـ فييا مف ىذه المسرات بالمبلذ مف المناك  والمآكؿ : (وشوقتيـ بسرورىا)

. والمشارب والمبلبس
فو بالبلـ مبالغة في شأنو كما ذكرناه في الببلء: (!إلى السرور) . البلحؽ بيـ في اآلخرة، وعرَّ
. وزالت بمعافاة ألىؿ الطاعة وسبلمة عف األىواؿ (1)أي تقضت: (راحت بعافية)
. ألىؿ المعصية لما رأوا مف وخيـ أفعاليـ: (وابتكرت بفجيعة)

وجو ذلؾ؟  (2)سؤاؿ؛ أراه خصَّ الرواح بالعافية، وخصَّ االبتكار بالفجيعة، فما
وجوابو؛ ىو أنو جعؿ الرواح عبارة عف زواليا وتقضييا، وليس يختص يومًا وال ليمة في حؽ 

األولياء؛ ألف منيـ مف يموت ليبًل، ومنيـ مف يموت نيارًا، فميذا عبر بو بالرواح ليعـ ذلؾ، وجعؿ 
االبتكار عبارة عف صبيحة يـو القيامة وبكرتيا حيث تحصؿ الفجيعة ألىؿ المعصية، فميذا خصيا 

ليو اإلشارة بقولو تعالى ـْ ُبْكَرًة َعَذاٌب ُمسَتقر}: باالبتكار، وا  َفَساَء }: ، وقولو[38:القمر]{َوَلَقْد َصبََّحُي
، فصار [25:األحقاؼ]{َفَأْصَبُحوا اَل ُيَرى ِإالَّ َمَساِكُنُيـْ }: ، وقولو[177:الصافات]{َصَباُح اْلُمنَذِريفَ 

. الصباح خاص في الببلء
َـّ، أجرنا مف أىواؿ صبحة يسفر عنيا يـو القيامة . المَُّي

. في أفعاؿ الخير رجاء لثواب اهلل: (ترغيباً )
. ألفعاؿ السوء خيفة مف عقاب اهلل: (وترىيباً )
. لمضار اآلخرة وببلوييا: (وتخويفاً )

 __________
(. ب)أي، سقط مف : انقضت، وقولو(: ب)في  (1)
 .وما(: أ)في  (2)

(6/2140 )

 



 

 

ما مصادر في (1)عنيا، وانتصاب ىذه األسماء عمى المصدرية، إما مفعواًل ليا: (وتحذيراً ) ، وا 
. موضع األحواؿ

يعني لما ندموا عمى ما فعموه مف األعماؿ السيئة أخذوا في مبلمتيا، (: رجاؿ غداة الندامة (2)فذميا)
(. 3)وتقبي  صنيعيا

وىؤالء حمدوىا لما أوصمتيـ إلى النعيـ الدائـ يـو القيامة، فذميا أولئؾ : (وحمدىا آخروف يـو القيامة)
. لما كاف عقباىـ النار، وحمدىا ىؤالء لما كاف عقباىـ الجنة منيا

ما مف سمؼ مف األمـ الماضية: (ذكَّرتيـ الدنيا) . إما مضار اآلخرة، وا 
. اتعظوا بما ذكرتيـ إياه مف ذلؾ كمو: (فذكروا)
. كاف قبميـ (4)بما كاف مف أخبارىا وآثارىا فيمف: (وحدثتيـ)
. بأخبارىا وأحاديثيا، ولـ يكذبوىا فيما قالتو، ونطقت بو مف ذلؾ: (فصدَّقوا)
. المتقدمة (6[)بأىميا ](5)بمواعظيا الشافية وَمُثبلِتيا: (ووعظتيـ)
. انتفعوا بمواعظيا وأخبارىا: (فاتعظوا)
. أراد مف أجؿ الموت(: ِلُدوا لمموت: إف هلل ممكًا ينادي كؿ يـو )[126]
. أي مف أجؿ الزواؿ والعدـ: (واجمعوا لمفناء)
. أي مف أجؿ خرابيا، يعني المساكف: (وابنوا لمخراب)

سؤاؿ؛ أراؾ فسرت ىذه البلـ ىا ىنا بالغرض، وليس يمكف وال يعقؿ أف يكوت الموت غرضًا في 
الوالدة، وال يكوف الفناء عمة لمجمع، وال يكوف الخراب سببًا لمبناء، ثـ ىذا يخالؼ ما عميو جميور 

المتكمميف؟ 
 __________

. مفعوالتيا(: ب)في  (1)
. قد ذميا(: ب)في  (2)
. صنعيا(: ب)في  (3)
(. ىامش في ب)ممف : في نسخة (4)
(. 651مختار الصحاح ص. )العقوبة، والجمع الَمُثبلت: اْلَمُثَمُة بفت  الميـ وضـ الثاء (5)
 (.ب)سقط مف  (6)
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وجوابو؛ ىو أنيا إذا كانت لمتعميؿ كاف الكبلـ أبمغ وأوقع، وذلؾ أنو لما كاف الموت الزمًا لمف ُوِلَد، 
والفناء ال ينفؾ عمَّا ُجِمَع، والخراب الـز لما كاف مبنيًا، فمما كاف األمر كذلؾ صار لمبلزمتو، كأف 



 

 

ىذه األشياء ِعَمٌؿ في تمؾ، فميذا كاف تفسيرىا بالتعميؿ أحؽ، وقد ورد ذلؾ في كتاب اهلل تعالى كما 
، إلى [88:يونس]{َربََّنا ِلُيِضمُّوا َعْف َسِبيِمؾَ }: ، وقولو[179:األعراؼ]{َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَينَّـَ }: (1)قاؿ تعالى

غير ذلؾ، فأما مف يتأوَّؿ ىذه البلمات عمى أنيا الـ العاقبة فبمعزؿ عمَّا عميو النُّظار وأىؿ التحقيؽ 
مف عمماء البياف، كما ىو مروي عمى ُبْعِده عف ُجمَِّة المتكمميف مف المعتزلة، ومخالفتو لما عميو أئمة 

. عمى الـ العاقبة (2)المغة والعربية مف تأويميا
. إلى اآلخرة(: الدنيا دار ممر )[127]
. وليست دار استقرار وتوطف، والممر والمقر ىما مكاف المرور واالستقرار: (ال دار مقر)
. عمى كثرتيـ وتفاوت أعدادىـ، فيـ ال ينفكوف عف ذلؾ: (والناس فييا رجبلف)
عبر عف التساىؿ واالنقياد لؤلىواء بالبيع؛ ألنو كأنو لمكاف تعجمو ليذه المذات : (رجؿ باع نفسو)

. باع نفسو: المنقطعة، جعميا ثمنًا لنفسو وعوضًا عنيا، فميذا قاؿ
. اإلىبلؾ: أىمكيا بما فعؿ مف ذلؾ، واإليباؽ: (فأوبقيا)
ىواىا بمنزلة الشراء، كأنو بذلؾ تدراكيا عف  (3)اشتراىا، جعؿ كفو لنفسو التباع: (ورجؿ ابتاع نفسو)

. اليبلؾ
. بفعمو ذاؾ: (فأعتقيا)
الصحبة إنما يظير باالختبار واالمتحاف في  (4)أراد أف صديؽ(: ال يكوف الصديؽ صديقاً  )[128]

. أفعالو وأقوالو، فبل يكوف كذلؾ
 __________

(. ب)تعالى، سقط مف  (1)
. تأوليا(: ب)في  (2)
. عف اتباع(: ب)كتب فوقيا في  (3)
 .صدؽ(: أ)في  (4)
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. فمتى حفظو فييا كاف صديقًا عمى الحقيقة: (حتى يحفظ أخاه في ثبلث)
. يعني إذا غاب حفظو في مالو وولده وأىمو، وما يحفظو مف ذلؾ: (في غيبتو)
ذا جرت عميو مصيبة مف مصائب الدىر ونكباتو : (ونكبتو) (. 1)[كاف عونًا لو]وا 
ذا مات كاف عظيـ الحياطة لما وراءه مف ذلؾ: (ووفاتو) . وا 
: ثـ قاؿ عميو السبلـ [129]
: (مف أعطي أربعًا لـ يحـر أربعاً )



 

 

سؤاؿ؛ ما وجو التبلـز بيف ىذه األربعة وىذه األربعة، ىؿ ىو مف جية االقتضاء، أو مف جية 
، أومف جية أخرى غير ما ذكرناه فبل بد مف بيانو؟ (2)التسبيب

( 3)[أحد ىذه]وجوابو؛ ىو أف الغرض مف ذلؾ ىو أف مف وفقو اهلل تعالى ولطؼ لو في تحصيؿ 
. األربعة مف ىذه األمور التي ذكرىا، فيي بنفسيا داعية إلى تحصيؿ تمؾ األربعة الباقية

(. 4)مف جية االقتضاء أو مف جية التسبيب: قولو
. مف جية داعي الحكمة، ومف جية االستصبلح: قمنا
. في أي حاجة أرادىا مف حوائج الديف والدنيا: (مف أعطي الدعاء)
. باإلعطاء لما طمب مف جية اهلل تعالى: (لـ يحـر اإلجابة)
. عف جميع الذنوب واإلنابة إلى اهلل تعالى منيا: (ومف أعطي التوبة)
. مف اهلل تعالى: (لـ يحـر القبوؿ)
. طمب غفراف ذنوبو مف جية اهلل تعالى: (ومف أعطي االستغفار)
. لـ يمنعو اهلل إياىا: (لـ يحـر المغفرة)
. عمى النعـ: (ومف أعطي الشكر)
. مف النعـ (لـ يحـر الزيادة)

 __________
(. ب)ما بيف المعقوفيف زيادة في  (1)
. أو مف التسبب(: ب)في  (2)
(. ب)سقط مف  (3)
 .التسبب(: ب)في  (4)
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سؤاؿ؛ ىب أنا سممنا ما ذكر ىنا في االستغفار والتوبة لما كاف في ذلؾ مستورًا عنَّا، فما وجو ذلؾ 
في الدعاء والشكر، ونحف نعرؼ كثيرًا مف أىؿ الدعاء يجتيدوف فيو فبل تحصؿ ليـ اإلجابة، وكثيرًا 

مف أىؿ الشكر يحصؿ مف جيتيـ الشكر، وال تحصؿ ليـ الزيادة، فكيؼ أطمؽ األمر في ذلؾ؟ 
ف ورد مطمقًا فإنو مشروط بالصبلح، فإنو ال يمتنع  (1)وجوابو؛ ىو أف األمر في ىذه األشياء كميا وا 

أف يدعو بما تكوف اإلجابة فيو مفسدة في أمر دينو ودنياه، فميذا ال يجاب مف أجؿ ذلؾ، وىكذا فإنو 
ال يمتنع أف تكوف الزيادة في النعمة مفسدة، فميذا يمتنع مف فعميا لما ذكرناه، فيذه المطيفة البد مف 

. التنبو ليا، وفي ذلؾ بطبلف ما أورده السائؿ
. اإلشارة إلى ما ذكره أواًل وعدده مف ىذه األمور األربعة(: (2)وتصديؽ ذلؾ في كتاب اهلل سبحانو)



 

 

[. 60:غافر(]{اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكـْ }: (3)قاؿ اهلل تعالى في الدعاء)
َـّ َيْسَتْغِفِر المََّو َيِجِد المََّو َغُفورًا }: وقاؿ في االستغفار ـْ َنْفَسُو ُث َوَمْف َيْعَمْؿ ُسوءًا َأْو َيْظِم

[. 110:النساء(]{َرِحيماً 
ـْ أَلِزيَدنَُّكـْ }: وقاؿ في الشكر [. 7:إبراىيـ]({َلِئْف َشَكْرُت
َـّ َيُتوُبوَف ِمْف َقِريٍب َفُأْوَلِئَؾ َيُتوُب }: وقاؿ في التوبة ِإنََّما التَّْوَبُة َعَمى المَِّو ِلمَِّذيَف َيْعَمُموَف السُّوَء ِبَجَياَلٍة ُث

ـْ َوَكاَف المَُّو َعِميًما َحِكيًما [. 17:النساء(]{المَُّو َعَمْيِي
مف جميع النوافؿ واألعماؿ  (4)ما يتقرب بو إلى اهلل تعالى: القرباف(: الصبلة قرباف كؿ تقي )[130]

. ((الصبلة خير كميا)): المبرورة، وفي الحديث
 __________

. فيو(: ب)في  (1)
(. ب)سبحانو، زيادة في  (2)
(. ب)في الدعاء، سقط مف  (3)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (4)
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. يعني مف اليستطيع الجياد بالسيؼ فالحج ىو جياده: (والحج جياد كؿ ضعيؼ)
خراجو: (ولكؿ شيء زكاة) . أي وكؿ شيء فيو حؽ هلل يتوجو أداؤه وا 
الصـو )): يعني حؽ اهلل مف البدف ىو الصياـ واجبو ومندوبو، وفي الحديث: (وزكاة البدف الصياـ)

(. (لي، وأنا أجزي بو
البعاؿ والمباعمة والتباعؿ كمو عبارة عف مبلعبة الرجؿ امرأتو : (وجياد المرأة حسف التبعؿ)

، وأراد بحسف التبعؿ حسف المبلعبة (1)((إنيا أياـ أكؿ وشرب وبعاؿ)): ومبلعبتيا لو، وفي الحديث
. لتطييب نفسو (2)والدعابة لو

يعني إذا قؿ رزؽ أحدكـ فميتصدؽ؛ فإنيا تكوف سببًا إلنزالو (: استنزلوا الرزؽ بالصدقة )[131]
. وقسمتو مف عند اهلل تعالى

. بالعوض مف اهلل تعالى(: مف أيقف بالخمؼ )[132]
. باإلعطاء لوجو اهلل تعالى: (جاد بالعطية)
. مف اهلل تعالى(: تنزؿ المعونة )[133]

 __________
، 1/141أي أياـ التشريؽ، وىي ثبلثة أياـ بعد يـو النحر، والحديث رواه ابف األثير في النياية (1)



 

 

وأخرجو مف حديث ألمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو 
بينا نحف بمنى إذ أقبؿ راكب :  بسنده، عف يوسؼ بف مسعود، عف جدتو أنيا قالت325-324ص

وذلؾ عمى عيد رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ،  (إنيف أياـ أكؿ وشرب وبعاؿ): فسمعتو ينادي
أال إف ىذه أياـ أكؿ وشرب )): عمي بف أبي طالب عميو السبلـ، والحديث بمفظ: مف ىذا؟ قالوا: فقمت
 1/438رواه مف حديث القاضي العبلمة عمي بف حميد القرشي في مسند شمس األخبار ( (وبعاؿ

في الباب التاسع والسبعيف في تعظيـ عيد النحر وقياـ ليمتو والترغيب في الضحايا وذكر أياـ 
التشريؽ، وعزاه إلى المجالس برواية السماف عف أبي نبيشة، عف النبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ أنو 

. (وانظر تخريجو فيو). فذكر الحديث: قاؿ
 .والرعاية لتطييب نفسو(: ب)في  (2)
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وىذا معمـو ال شؾ فيو، فإف مف يموف عشرة ال يكوف حالو كحاؿ مف يموف : (عمى قدر المؤونة)
. ، والمطؼ بو وقسمة الرزؽ مف عنده(1)واحدًا في اإلعانة مف جية اهلل تعالى

عاؿ في الحكـ إذا جار فيو، وعاؿ إذا كثر عولو، وعاؿ إذا ماؿ، (: اقتصد (2)ما عاؿ مف )[134]
، [3:النساء]{َذِلَؾ َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوا}: وأراد ىا ىنا ما كثر عوؿ مف اقتصد في معيشتو، كما قاؿ تعالى

. أي يكثر عولكـ
ألف اليسار كما يكوف بالماؿ وىو اليسار األعظـ، فقد يكوف بقمة (: قمة العياؿ أحد اليساريف )[135]

(. 3)العياؿ؛ ألف عيالو إذا كانوا قميميف لـ يحتج إلى كثير المؤونة
يعني التحبب إلى الناس ىو نصؼ العقؿ؛ ألف العاقؿ ىو الذي يأتي (: التودد نصؼ العقؿ )[136]

بالواجبات وينكؼ عف المقبحات، ويحسف المحبة لمناس، فكاف القياـ باألحكاـ العقمية نصؼ، والتودد 
. نصؼ كما ذكر

يريد أف اليـر وىو ضعؼ القوى، كما يكوف مف أجؿ طوؿ العمر، (: نصؼ اليـر (4)اليُـّ  )[137]
. فقد يكوف باليْـّ، فصار اليُـّ نصفًا لو مف ىذا الوجو

لمصبر إنما  (5)أراد أف نزوؿ المطؼ مف جية اهلل تعالى(: ينزؿ الصبر عمى قدر المصيبة )[138]
ف  يكوف عمى عظـ المصيبة وخفتيا، فإف كانت عظيمة احتاجت إلى لطؼ قوي مف جية اهلل، وا 

. كانت خفيفة احتاجت إلى لطؼ خفيؼ مف عنده أيضًا، فيو عمى قدر حاليا في ذلؾ
. نزلت بو حسرة وندامة وتميفاً (: (6)ومف ضرب يده عمى فخذه عند مصيبة)

 __________
(. ب)تعالى، زيادة في  (1)



 

 

. امرؤ(: ب)في  (2)
. كثير مؤونة(: ب)في  (3)
. واليـ: وشرح النيج( ب)في  (4)
(. ب)تعالى، زيادة في  (5)
 .مصيبتو: في شرح النيج (6)
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يعني ذىب ثوابو الذي كاف يستحقو عمى الصبر عمى ىذه المصيبة، وال يحمؿ عمى : (حبط أجره)
. خبلؼ ذلؾ؛ ألف حممو عمى الفسؽ خطأ ال وجو لو

أراد أف بعض الصائميف ال يسمـ صومو (: (1)كـ مف صائـ ليس لو مف صيامو إال الظمأ )[139]
ال يكوف لو منو إال مجرد االمتناع عف شرب الماء البارد، وىذا  (2)عما يحبط ثوابو عميو، فميذا
كـ مف صائـ ليس لو مف صيامو إال الجوع : ))عميو السبلـ حيث قاؿ (3)بعينو قد روي عف الرسوؿ

. يشير إلى ما ذكرناه (4()(والعطش
وىذا مف ذاؾ فإنو ال يمتنع لبعض المصميف إبطاؿ (: (5)وكـ مف قائـ ليس لو مف قيامو إال العناء)

. أجره عمى الصبلة بما يعرض منو مف المعاصي الموجبة إلحباط عممو، ونقصاف أجره
يشير إلى أىؿ البصائر وأىؿ الظرؼ، فإنيـ يناموف عمى السنة ويصموف عمى : (حبذا نـو األكياس)

. السنة مف غير إفراط وال تفريط
فطارىـ) فطارىـ، وحبذا ىذه كممة دالة عمى المدح مثؿ نعـ: (!وا  . يعني وحبذا صوميـ وا 

 __________
. إال الجوع والظمأ: في شرح النيج (1)
. فيذا(: ب)في  (2)
. عف رسوؿ اهلل(: ب)في  (3)
أخرجو مف حديث بسنده عف (( رب صائـ حظو مف صيامو الجوع والعطش: ))الحديث بمفظ (4)

، وكما في المرشد باهلل رواه 2/106،112أبي ىريرة المرشد باهلل عميو السبلـ في األمالي الخميسية 
 في الباب الثاني والسبعيف، عف أبي ىريرة أيضًا وعزاه إلى 1/417في مسند شمس األخبار 

 إلى مسند أحمد 5/114المجالس برواية السماف، وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
، وىو فييا أيضًا 3/202، ومجمع الزوائد لمييثمي1/431، والمستدرؾ لمحاكـ 2/373بف حنبؿ 

وعزاه إلى مسند أحمد بف حنبؿ  ((كـ مف صائـ ليس لو مف صيامو إال الجوع)):  بمفظ6/469



 

 

. 2/301، وسنف الدارمي 2/441
 .إال السير والعناء: في شرح النيج (5)
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حسف التدبير لؤلمور، وأراد ىا ىنا أف الصدقة ىي : السياسة ىي(: سوسوا إيمانكـ بالصدقة )[140]
ثباتيا . نياية تقرير قواعد اإليماف وا 

إذا منعت الزكاة ىمكت )): يعني عف اآلفات والمصائب، وفي الحديث: (وحصنّْوا أموالكـ بالزكاة)
(. (المواشي

. ((الدعاء يرد القضاء)): فإنو يرد القضاء، وفي الحديث: (وادفعوا أمواج الببلء بالدعاء)
 
كبلمو لكميؿ بف زياد النخعي  [141]
أخذ بيدي أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كـر اهلل وجيو، فأخرجن ي إلى : قاؿ كميؿ بف زياد)

. يعني الصحراء: (الجبَّاف
. أي خرج إلى الصحراء : (فمما أصحر)
َعداء) ، أراد استطمع نفسو مف جوان  صدره، وىذا إنما يكوف في حؽ مف كاف منقطعًا :(تنفس الصُّ

. في الحزف واألسؼ
: ثـ قاؿ

. لما أقر فييا مف العمـو والمواعظ واآلداب والحكـ: (يا كميؿ بف زياد، إف ىذه القموب أوعية)
ما كاف منيا واعيًا لما أودع فيو  (1)أدخميا في النفع، وأعظميا قدرًا عند اهلل تعالى: (وخيرىا أوعاىا)

. مف ذلؾ
. أنطؽ بو مف لساني مف أجؿ نفعؾ وتقريبؾ إلى الخير(: عن ي ما أقوؿ لؾ (2)احفظ)
. أحواليـ وطبقاتيـ ال يخرجوف عف ىذه العدة (3)أراد أف الناس عمى كثرتيـ وتبايف: (الناس ثبلثة)
العالـ بأحواؿ الربوبية وأحكاميا وما يجب ليا، وما يجوز عمييا، وما : الرباني ىو(: رباني (4)عالـ)

دخاؿ األلؼ والنوف في النسبة إلى الرب عمى جية المبالغة في ذلؾ، كما تقوؿ في : يستحيؿ، وا 
. روحاني: النسبة إلى الروح
 __________

(. ب)تعالى، زيادة في  (1)
. فاحفظ: واحفظ، وفي شرح النيج(: ب)في  (2)



 

 

. وبياف(: ب)في  (3)
 .فعالـ(: ب)في  (4)
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دوف  (1)أراد لينجو في الدنيا مف الجيؿ وفي اآلخرة مف العذاب، وىذا ىو: (ومتعمـ عمى سبيؿ نجاة)
األوؿ في الرتبة، فإف األوؿ يشير إلى عظـ حالو في العمـ باهلل تعالى وبصفاتو، وىذا ليس لو في 

. التعمـ إال مقدار ما يصؿ بو إلى النجاة في الدنيا واآلخرة كما أشرت إليو
ذباب صغير كالبعوض يقع عمى وجوه الحمير، وقد فسرناه، حيث مرَّ في : الَيَمَجة: (وَىَمٌج ِرَعاعٌ )

. األحداث مف الناس والطغاـ: كبلمو مف قبؿ، والرَّْعاعُ 
. أجابوه مف غير بصيرة ليـ في أنفسيـ (2)يعني مف ىتؼ: (أتباع كؿ ناعؽ)
يشير بذلؾ إلى قمة بصائرىـ وضعؼ أحواليـ في الديانة والعمـ، فبل قوة ليـ : (يميموف مع كؿ ري )

. عمى شيء مف أمورىا بحاؿ
. في طريقيـ إذا مشوا إلى طريؽ اآلخرة: (لـ يستضيئوا بنور العمـ)
لجأ في أمره إلى : االستناد، يقاؿ: فيما ىـ فيو مف أمر الديانة، والمجأ: (ولـ يمجأوا إلى ركف وثيؽ)

. كذا إذا كاف مستندًا إليو
. تصغير كامؿ أو أكمؿ عمى طريقة الترخيـ: (ياكميؿ)
: أعبل منو حااًل عند اهلل تعالى، وأجؿ قدرًا، ومصداؽ ىذه المقالة ىو أف: (العمـ خير مف الماؿ)
. عف آفات الديف وأعظميا الجيؿ، وآفات الدنيا وأعظميا الزلؿ في التصرفات كميا: (العمـ يحرسؾ)
. بالقبلع المشيدة، واألبواب المغمقة، واألقفاؿ األكيدة، وكثرة الحفاظ والحراس لو: (وأنت تحرس الماؿ)
كمما أنفؽ منو نقص ال محالة، ويقؿ عدده سواء أنفؽ هلل أو لغيره، خبل أف : (والماؿ تنقصو النفقة)

. كؿ ما أنفؽ هلل فإف اهلل تعالى يخمفو، بخبلؼ ما أنفؽ لغيره، فإنو ال عوض لو مف اهلل تعالى
. يزيد عمى كثرة التعميـ، ويزداد قوة ونفوذاً : (والعمـ يزكو عمى اإلنفاؽ)

 __________
(. ب)ىو، سقط مف  (1)
 (.ىامش في ب)مف نعؽ، : في نسخة (2)
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العمـ كامف وظيوره بالمناظرة والمراجعة، فإذا ظير فيو ميت وحياتو بالتعميـ، : وعف ىذا قاؿ بعضيـ
. فإذا حيَّ فيو عقيـ، ونتيجتو العمؿ بو

: فيو وجياف: (وصنيع الماؿ يزوؿ بزوالو)
أف يريد أف صاحب الماؿ إذا أعطى غيره شيئًا منو وجعؿ ذلؾ صنيعة إليو، فإنما يكوف : أحدىما

. ذلؾ باقيًا ما بقي الماؿ في يده، فإذا زاؿ امَّحى ذلؾ الصنيع ونسي أمره
عطائو مف يستحقو إنما : وثانييما أف يكوف مراده أف كؿ مف كاف صاحب ماؿ فإف صنيعو بالماؿ وا 

يكوف حكمو باقيًا ميما بقي عمى اليسار والتمكف، فأما إذا صار فقيرًا فإنو ال يبقى صنيعو أصبًل، وال 
. مخالؼ لذلؾ كمو (1)يستحؽ مدحًا بعد ذلؾ عمى ما فعمو مف الصنائع، بخبلؼ العمـ فإف حالو

أي يطاع بو، بؿ ىو مف أعظـ الطاعات (: يداف بو اهلل (2)ياكميؿ بف زياد، معرفة العمـ ديف)
وأفضميا؛ ألف كؿ طاعة فيي مفتقرة إلى العمـ، والعمـ اليحتاج إلى الطاعات، فميذا شرؼ حالو، 

: ونزؿ العمماء منزلة اآلباء، كما قاؿ بعضيـ
مف عمَّـ الناَس ذاؾ خيُر أٍب 

 
ذاؾ أبو الروح ال أبو النطؼ 

 
يعني أنو يكوف سببًا في طاعة اهلل واالنقياد ألمره، وليذا (: يكسب اإلنساف الطاعة في حياتو (3)بو)

لغير اهلل تعالى فيأبى اهلل إال أف يجعمو هلل، يشير بما ذكره أمير  (4)إف العمـ يتعمـ: قاؿ ابف عباس
. المؤمنيف إلى أنو يكوف لطفًا في كثرة الطاعة واالنكفاؼ عف المعصية

. يعني ويفيد صاحبو الثناء الجميؿ عميو بعد موتو: (وجميؿ األحدوثة بعد وفاتو)
: فيو وجياف: (والعمـ حاكـ)

 __________
. إلخ...فإنو مخالؼ(: ب)في  (1)
. ديف اهلل يداف بو اهلل(: ب)في  (2)
. بو، زيادة مف شرح النيج (3)
 .ليتعمـ(: ب)في  (4)
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أف يريد أف صاحب العمـ حاكـ عمى كؿ أحد في اإلقداـ واإلحجاـ والعقد والحؿ بيده عمى : أحدىما
بو في األمور كميا . حسب ما يراه، ويصوّْ



 

 

أف يكوف مراده أف رتبتو عالية عمى كؿ رتبة، وأمره مرتفع عمى كؿ أمر، فبل أمر ينفذ عميو : وثانييما
. ألحد، وأمره نافذ عمى كؿ أحد

. نقيض لما ذكرناه مف الوجييف في العمـ: (والماؿ محكـو عميو)
يعني أف أذكارىـ في القموب ماتت واندرست وىـ (: وىـ أحياء (1)ياكميؿ بف زياد، ىمؾ خزاف الماؿ)

. باقوف عمى الحياة، ال يمتفت إلييـ وال يجري ذكرىـ عمى األلسنة بحاؿ؛ لنزوؿ أقدراىـ وركة ىمميـ
يعني ذكرىـ باقي في الحياة وبعد الموت، عمى المنابر والمساجد : (والعمماء باقوف ما بقي الدىر)

مع الخمؽ إال  (2)والمواضع الشريفة والكتب والدفاتر، فبل تسمع عمى المنابر إال كبلميـ، وال ترى
. فتاوييـ وأحكاميـ، فميذا بقي ذكرىـ عمى وجو الدىر

. بالموت واإلدبار عف الدنيا: (أعيانيـ مفقودة)
. ال تزاؿ مصوَّرة في األفئدة لتكرر أذكارىـ عمى اآلذاف: (وأمثاليـ في القموب موجودة)
ـْ ُأْواَلءِ }: لمتنبيو، كقولو تعالى: (ىا) [. 119:آؿ عمراف]{َىاَأْنُت
ىنا مخففًا، وَىنَّا مضاعفًا بفت  الياء، : ىنا إشارة إلى األمكنة، يقاؿ فيو(: لعممًا جماً  (3)إف ىنا)

. الكثير: وأشار بو إلى صدره، والجـ ىو
. وجدت لو مف يحممو عمى ما أريد مف االستقامة عمى حدوده وشرائطو: (لو أصبت لو حممة)
. موضوعة لئليجاب بعد النفي: (بمى)
. أي سريع الفيـ، جيد القريحة: (أصبت لقناً )
. في تغييره وتحريفو وتبديمو: (غير مأموف عميو)

 __________
(. ب)األمواؿ، وكذا في نسخة، ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. وال يرى(: ب)في  (2)
 .إف ىا ىنا: وشرح النيج( ب)في  (3)
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. ال غرض لو فيو إال طمب الدنيا، واستعماؿ لذتيا، يتوصؿ بو إلى ذلؾ: (مستعمبًل آلو الديف لمدنيا)
يجعؿ نعـ اهلل ظيرًا لو وقوة عمى البغي عمى عباده، والظمـ ليـ، : (ومستظيرًا بنعـ اهلل عمى عباده)

. والتسرع إلى مضرتيـ
. أي ويجعؿ حجج اهلل ذريعة ووصمة إلى مخاصمة أوليائو وجداليـ: (وبحججو عمى أوليائو)
أو أصبت رجبًل منجذبًا سمس القياد لؤلمور الظاىرة، وجمؿ الديف دوف (: الحؽ (1)أو منقادًا لجممة)

. تفاصيمو ودقائقو



 

 

. حنو: جوانبو، الواحد منيا: (ال بصيرة لو في أحنائو)
. يحصؿ الشؾ في قمبو عمى سرعة، ومنو انقداح النار: (ينقدح الشؾ في قمبو)
. بأوؿ ما يعرض لو مف الشبو والخياالت: (بأوؿ عارض مف شبية)
[. 62:يونس]{َأاَل ِإفَّ َأْوِلَياَء المَّوِ }: لمتنبيو، كقولو تعالى: (أال)
أي ال أريد مف كاف خائنًا، وال أريد مف كاف منقادًا لجمؿ ىذا العمـ، وال أرضاىما : (ال ذا وال ذاؾ)

. أىبًل لو
. أي مولعًا باكتساب المذات واستعماليا: (أو منيومًا بالمذة)
. يأتي ليا بسيولة، ال يصعب عميو أمرىا وحاليا: (سمس القياد لمشيوة)
شدة الولوع بالشيء، وأراد أنو مولع بجمع الدنيا وادخار : الغراـ: (أو مغرمًا بالجمع واالدخار)

. حطاميا وكسبيا عمى أي وجو كاف، ومف أي وجو حصمت
. الضمير لممنيـو والمغـر: (ليسا)
. مف الذيف استرعاىـ اهلل خمقو وأئتمنيـ عمى حقائؽ دينو وأسراره: (مف رعاة الديف)
أمر الديف في شيء  (2)فبلف ليس مف: ال في ورد وال صدر، وال مغدى وال مراح، يقاؿ: (في شيء)

. إذا كاف ال يعرّْج عميو في وقت مف األوقات
. أقرب ما يشابو مف األشياء، ومماثبًل لو في خبلئقو وطرائقو: (أقرب شيء شبياً )

 __________
. لحممة: في شرح النيج (1)
 .في(: ب)في  (2)
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ـْ ِإالَّ َكاأَلْنَعاـِ }: بالبيائـ المرعية، كما قاؿ تعالى: (باألنعاـ السائمة) ، وما قنع بيذا [44:الفرقاف]{ِإْف ُى
. ىـ أضؿ منيا حاالً  (1)الشبو بؿ زاد بؿ

. الكاؼ ىذه متعمقة بيموت: (كذلؾ)
والمعنى مثؿ ما ذكرتو مف حاؿ ىؤالء يموت العمـ بموت مف يكوف : (يموت العمـ بموت حامميو)

(. 2)حامبًل لو منيـ، وذا إشارة إلى المذكور مف حاليـ
َـّ ) َـّ إال أف تجد : ىذه كممة تستعمؿ متوسطة بيف كبلميف متغايريف، كقولؾ: (المَُّي واهلل ألزورنؾ المَُّي

َـّ إال أف تكوف لي كارىاً  (3)مني مبللة، وأللزمنؾ . المَُّي
. لئلضراب عما سبؽ مف اإلعراض عمف ذكر مف ىؤالء الحممة(: (4)بؿ)
. تعريؼ أحكاـ الديف، والقياـ بواجباتو، والمواظبة عمى أدائيا: (ال تخمو األرض مف قائـ هلل بحجة)



 

 

. لمخمؽ يرونو، ويتعمموف منو شرائعو ورسومو: (إما ظاىراً )
. فيما بينيـ يتواصفونو مف أجؿ ذلؾ، ويعرفونو ال يغبا عمى أحد منيـ حالو ونعتو: (مشيوراً )
. مدفوف الذكر: (أو خامبلً )
بغيره في االشتيار والظيور، وفي كبلمو ىذا داللة عمى أف الواجب في حكمة اهلل تعالى : (مغموراً )

ىو حراسة الديف بالعمماء والقائميف هلل تعالى بالحجج عمى عباده مف أىؿ الفضؿ، إما بأف يكونوا 
ما بأف يكونوا بحيث ال يؤبو ليـ لمكاف  ظاىريف لمخمؽ يشاىدونيـ ويرونيـ ويتعمموف منيـ، وا 

. ورثة الييئة (5)البذاذة
 __________

. إلخ...بؿ زاد بؿ أراد بؿ ىـ (: ب)في  (1)
. أحواليـ(: ب)في  (2)
. وألكرمنؾ(: ب)في  (3)
. بمى: في شرح النيج (4)
انظر القاموس . )أي ساء حالؾ: سوء الحالة، مف َبِذْذَت َبذاذة وَبَذاذًا، وِبذاذًا، وُبذوذة: البذاذة (5)

 .أي بذاذتيا، ومنو الرثاثة والرثوثة: ورثة الييئة (422المحيط ص
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. عمى الخمؽ يعني أوامره ونواىيو وأحكامو البلزمة لخمقو: (لئبل تبطؿ حجج اهلل وبيناتو)
: فيو وجياف: (وكـ ذا)

مف  (2)راجعًا إلى ما ذكره ممف يقـو بحجج اهلل، والمعنى وكـ ذا أعدّْد (1)أف يكوف ذا: أحدىما
. لطؼ اهلل تعالى، وعنايتو في الديف، واىتمامو بإصبلح خمقو

أف يكوف راجعًا إلى المذكور أواًل مف الذيف ال يصمحوف لحمؿ العمـ وال يكونوف أىبًل لو : وثانييما
. ولحممو، والمعنى وكـ ذا أعدّْد ممف ال يصم  لذلؾ

. أي ال يوجدوف إال عمى القمة والندور!(: (3)وأيف أولئؾ)
. في الخمؽ فبل يوجد أمثاليـ: (أولئؾ واهلل األقموف عدداً )
. لعموىـ في الديف وارتفاع درجتيـ عند اهلل: (واألعظموف عند اهلل قدراً )
. عمى الخمؽ في أمر دينو: (يحفظ اهلل بيـ حججو)
. وبراىينو عمى ذلؾ: (وبيناتو)
أودعتو مااًل إذا دفعتو : (5)إلى أمثاليـ، يقاؿ (4)يحفظونيا حتى يدفعوىا: (حتى يودعوىا نظراءىـ)

. إليو



 

 

يشير إلى الحجج عمى الديف، والزراعة ىا ىنا استعارة لتمكنيا (: في قموب أشباىيـ (6)ويزرعونيا)
. في أفئدتيـ

. يعني دخؿ بيـ العمـ بغتة: (ىجـ بيـ العمـ)
. واالستبصار (7)عمى التحقؽ: (عمى حقيقة البصيرة)

 __________
(. ب)ذا، سقط مف  (1)
. عدّْد(: ب)في  (2)
. أولئؾ، سقط مف شرح النيج (3)
. يدفعونيا، والصواب كما أصمحتو: في النسخ (4)
. ويقاؿ(: ب)في  (5)
. ويزرعوىا: كذا في النسخ، وفي شرح النيج (6)
 .التحقيؽ(: ب)في  (7)
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وح بضـ الراء ىو: (وباشروا روح اليقيف) وح بفتحيا ىو: أي خالطوا، والرُّ الراحة، : النفس الجاري، والرَّ
، والمعنى [89:الواقعة]{َفَرْوٌح َوَرْيَحافٌ }: ، وقاؿ[91:األنبياء]{َفَنَفْخَنا ِفيَيا ِمْف ُروِحَنا}: قاؿ اهلل تعالى

في ىذا ىو أنو أطمعيـ العمـ باهلل تعالى، وبما أفاضو عمييـ مف األنوار اإلليية واختصيـ بو مف 
األسرار عمى حقيقة أمر الديف وعمـ طريؽ اآلخرة، وخالط قموبيـ اليقيف بذلؾ والتحقؽ لو، فاستراحوا 
إليو واطمأنت قموبيـ عميو، وانشرحت صدورىـ بو، فتجاوزوا مف أجمو كؿ غاية، واحتمموا إلحرازىـ 

. كؿ مكروه (1)لو
صاحب التنعـ بالمذات، وأراد أنيـ استسيموا ما وجده : المترفو ىو: (واستبلنوا ما استوعره المترفوف)

. أىؿ النعمة وعرًا مف أجؿ ما عرفوه مف حالو
يعني ووجدوا األنس بما كاف أىؿ الجيؿ يجدوف منو الوحشة : (وأنسوا بما استوحش منو الجاىموف)

. لجيميـ بحالو وعاقبة أمره
. أراد إما أىؿ الدنيا لمخالطتيـ ليـ، أو أراد الدنيا نفسيا: (وصحبوا الدنيا)
. يعني أف أشباحيـ حاصمة مع أىؿ الدنيا، أو تتصرؼ في أحواؿ الدنيا: (بأبداف)
واألرواح المودعة في ىذه األشباح معرضة عف ذلؾ متعمقة باهلل : (أرواحيا معمقة بالمحؿ األعمى)

تعالى، والتفكر في أحواؿ المعاد وطريؽ اآلخرة، والشغؿ بعظمة اهلل تعالى، ومعرفة جبللو وكنو 
. كبريائو، وكنى بالمحؿ األعمى عف ذلؾ



 

 

. ، وقررت طرائقيـ(2)الذيف وصفت حاليـ: (أولئؾ)
. في دينو وعمى خمقو: (خمفاء اهلل)
. التي ىي مسكنيـ، وموضع اجتيادىـ في حقو: (في أرضو)
حيائو: (والدعاة إلى دينو) . والمجتيدوف في دعاء الخمؽ إلى ديف اهلل وا 
. صوت يستعمؿ لمتوجع والتحزف، ينوف تارة لمتنكير، وتارة غير منوف: (آه آه)

 __________
(. ب)لو، سقط مف  (1)
 .أحواليـ(: ب)في  (2)
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. إلى االطبلع عمييـ، واالنتفاع بمخالطتيـ: (!شوقًا إلى رؤيتيـ)
صبلح أمورؾ: (انصرؼ إذا شئت) . لقضاء حوائجؾ، وا 

فأما ما زعمو الباطنية مف أف كبلمو ىذا إشارة إلى كمبيـ المعصـو المنتظر وجوده وظيوره، فمف 
، وسحقًا ليا مف آراء غير !وكذبيـ في الديف وىذيانيـ، فتبًا ليا مف ظنوف كاذبة (1)تيويساتيـ

ـْ َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواأَلْرُض }! ماليـ ال يؤمنوف! فماليـ أنى يؤفكوف! صائبة َوَلِو اتََّبَع اْلَحؽُّ َأْىَواَءُى
ـْ ُمْعِرُضوفَ  ـْ َعْف ِذْكِرِى ـْ َفُي ـْ ِبِذْكِرِى [. 71:المؤمنوف]{َوَمْف ِفيِيفَّ َبْؿ َأَتْيَناُى

: ثـ رجع إلى ذكر الحكـ واآلداب، بقولو
وىذه مف الحكـ التي أناؼ فييا عمى حكمة الحكماء، وسبؽ بيا (: المرء مخبؤ تحت لسانو )[142]

عمى ببلغة البمغاء، وغرضو منيا ىو أف اإلنساف مستور ال يعرؼ حالو ما لـ يتكمـ، فإذا تكمـ عرؼ 
. والفياىة (2)حالو في الفطنة والكياسة، أو في المكنة

أراد أف كؿ مف ال يعرؼ حالو وقدره فإنو عف قريب ال محالة يرد (: ىمؾ امرؤ لـ يعرؼ قدره )[143]
في الميالؾ، ويوقع نفسو في المتالؼ، ولشرؼ ىذه الحكمة ولطيؼ جوىرىا وردت في كبلمو عمى 

. أوجو مختمفة، وعبارات متفاوتة
: وقاؿ لرجؿ سألو أف يعظو [144]
. أي يتوقع الوصوؿ إلى ثواب اآلخرة، ويأمؿ ذلؾ(: (3)ال تكف ممف يرجو اآلخرة)
نما عرفو إشارة إلى العمؿ الصال  المرضي هلل (: (4)بغير العمؿ) الذي يرجى حصوؿ الثواب بو، وا 

. تعالى والمفعوؿ لوجيو
. يأمميا ويظنيا(: التوبة (5)وُيرّجي)

 __________



 

 

. تيوراتيـ(: ب)في  (1)
(. 603مختار الصحاح ص. )عجمة في المساف وعيُّ : الّمكنة (2)
(. ىامش في ب)األجر، : في نسخة (3)
. ، وكذا في شرح النيج(ىامش في ب)بغير عمؿ، : في نسخة (4)
 .ويرجو: في شرح النيج (5)
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وىو مع ذلؾ طويؿ اآلماؿ بعيدىا، ومف حؽ راجي التوبة قصر أممو ليحسف عممو : (بطوؿ األمؿ)
. بعد ذلؾ

. أي يظير الرغبة عنيا بمسانو، وينطؽ بالزىد فييا: (يقوؿ في الدنيا بقوؿ الزاىديف)
ذا نظرت إلى أعمالو وجدتيا عمؿ مف ىو راغب فييا مجتيد في : (ويعمؿ فييا بعمؿ الراغبيف) وا 

. تحصيميا، مكبّّ عمى التحيؿ في طمبيا
ف عظـ إعطاؤه منيا:(إف أعطي منيا لـ يشبع) . لـ تنقطع شيوتو عنيا وا 
ف منع منيا لـ يقنع) . لـ يكف ذلؾ قنوع منو وال رغبة في اآلخرة؛ لشدة تميفو عمى الدنيا:(وا 
. ال يقـو بشكر ما خّوؿ مف نعـ الدنيا: (يعجز عف شكر ما أوتي)
ما فيما بقي فيما لـ يعط إياه مف قبؿ: (ويبتغي الزيادة فيما بقي) . أراد إما فيما بقي مف عمره، وا 
. غيره عف فعؿ المنكر وعف اإلتياف بالمعصية(: (1)ينيى)
. عف ذلؾ كمو: (وال ينتيي)
. مف الطاعات وفعؿ األعماؿ الصالحة(: (2)ويأمر بما ال يأتي)
. بإظيار ذلؾ مف قمبو ولسانو: (يحب الصالحيف)
. بالطاعة هلل واالنقياد ألمره: (وال يعمؿ عمميـ)
. يكرىيـ بقمبو ولسانو: (ويبغض المذنبيف)
. وىو أحدىـ: يعني مف جممة مف أتى بالذنوب، وجاء بالمعاصي، فميذا قاؿ: (وىو أحدىـ)
. ال يحب أف يموت قط: (يكره الموت)
. مف أجؿ ما يسوءه عقيبو مف كثرة ذنوبو، والعقاب عمييا: (لكثرة ذنوبو)
ومع كراىتو لمموت فيو مقيـ عمى المعصية التي يكره الموت مف (: (3)ويقيـ عمى ما يكره الموت لو)

. أجميا وبسببيا
. عمى مافاتو مف الميو والطرب والمعصية ألجؿ سقمو: (إف سقـ ظؿ نادماً )

 __________



 

 

. وينيي(: ب)في  (1)
. ويأمر الناس بما لـ يأتِ : في شرح النيج (2)
 .عمى ما يكره الموت مف أجمو: في شرح النيج (3)
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ف ص َّ ظؿ) . في لذاتو منيمكًا في طمب شيواتو(: الىياً  (1)وا 
. يصيبو العجب العظيـ بنفسو إذا تنعـ بالعافية وترفو في لذاتيا: (يعجب بنفسو إذا عوفي)
. وييأس مف رحمتو إذا أصابو بموى في جسمو: (!ويقنط إذا ابتمي)
. ألـ في جسمو أو مصيبة وجائحة في مالو(: أصابو ببلء (2)إف)
. عمى جية االضطرار لكشؼ ما ىو فيو مف االضطرار: (دعا مضطراً )
ف نالو رخاء) . تمكف في المعيشة: (وا 
. عف اهلل، وشمخ بأنفو: (أعرض)
مخدوعًا باألماني الكاذبة والتسويفات الباطمة، وكأنو عميو السبلـ يشير بكبلمو ىذا إلى قوؿ : (مغتراً )

َذا َمسَّ اإِلْنَساَف الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجْنِبِو َأْو َقاِعدًا َأْو َقاِئمًا َفَممَّا َكَشْفَنا َعْنُو ُضرَُّه َمرَّ َكَأْف }: (3)اهلل تعالى َواِ 
ـْ َيْدُعَنا ِإَلى ُضّر َمسَّوُ  َذا َأْنَعْمَنا َعَمى اإِلْنَساِف َأْعَرَض َوَنأى }: ، وقولو تعالى[12:يونس]{َل َواِ 

ْف َمسَُّو الشَّرُّ َفَيُئوٌس َقُنوطٌ }، [51:فصمت]{ِبَجاِنِبوِ  َفُذو ُدَعاٍء }: ، وفي آية أخرى[49:فصمت]{َواِ 
[. 51:فصمت]{َعِريضٍ 

ينقاد لؤلطماع المظنونة، وتغمبو نفسو عمى اتباعيا مف غير  (4)أراد أنو: (تغمبو نفسو عمى ما يظف)
. قطع عمييا

يعني أف الثواب مقطوع بو مستيقف حصولو، ومع ذلؾ فإنو ال يقيرىا : (وال يغمبيا عمى ما يستيقف)
. عمى األعماؿ الصالحة التي تكوف سببًا في الوصوؿ إليو

. مف أفناء الناس: (يخاؼ عمى غيره)
يريد أف ذنبو عظيـ وىو ال يخافو، وذنب غيره دوف ذنبو، وىو مع ذلؾ يشفؽ عميو : (بأدنى مف ذنبو)

. مف النار مخافة أف يقع فييا
 __________

. ، وىي كذلؾ في شرح النيج(ىامش في ب)أمف : في نسخة  (1)
ف: إذا، وفي شرح النيج(: ب)في  (2) . وا 
. إلى قولو تعالى(: ب)في  (3)
 (.ب)أنو، سقط مف  (4)
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يعني أنو يأمؿ لنفسو مف الثواب وارتفاع الدرجات عند اهلل تعالى، : (ويرجو لنفسو بأكثر مف عممو)
. بأكثر مما يستحؽ مف جزاء عممو إذا عمؿ

. عف الناس بأف أغناه اهلل تعالى: (إف استغنى)
. تجاوز الحد في كفراف النعمة: (بطر)
. في دينو بالخروج عنو: (وفت ف)
ف افتقر) . إلى الناس، واحتاج إلى ما في أيدييـ: (وا 
. يئس عف خير اهلل تعالى: (قنط)
. ضعؼ في أحواؿ دينو، ويزّؿ فيو: (ووىف)
يعني إذا عمؿ شيئًا مف األعماؿ التي يرجو بيا وجو اهلل تعالى فيو في غاية : (ُيَقصّْر إذا عمؿ)

(. 1)التقصير في تأديتيا عمى الوجو المرضي عند اهلل تعالى
. يعني ويم  في المسألة إذا سأؿ غيره شيئًا مف حطاـ الدنيا: (ويبالغ إذا سأؿ)
. سنحت وعنَّت في مأكؿ أو مشرب أو ممبس: (إف عرضت لو شيوة)
. قّدميا مف أجؿ حصولو عمى شيوتو: (أسمؼ المعصية)
. سوؼ آتي بيا بعد حيف: عما أتاه مف المعصية، وقاؿ: (وسوَّؼ التوبة)
ف َعَرتو محنة) عراه الجنوف إذا خالطو، وأراد إذا خالطو شيء مف : التبستو وخالطتو، مف قوليـ: (وا 

. الببلوي واالمتحانات
. انكشؼ وزاؿ عف رسـو الديف وحدوده: (انفرج عف شرائط الممة)
. بمسانو: (يصؼ العبرة)
. يظير االتعاظ في أفعالو وال ُيَرى عميو أثر االعتبار: (وال يعتبر)
. لغيره مف أفناء الناس: (ويبالغ في الموعظة)
. ينزجر عف فعؿ القبائ  في نفسو: (وال يتعظ)
. بما يقولو مف جية لسانو مف الديف واثؽ مستظير (2)أي فيو: (فيو بالقوؿ ُمِدؿُّ )
. يعني ومف عمؿ اآلخرة وطاعاتيا في غاية اإلقبلؿ: (ومف العمؿ ُمِقؿُّ )
الرغبة في الشيء عمى جية المباراة لمغير فيو، والمزاحمة لو : المنافسة ىي(: يفنى (3)ينافس فيما)

. في فعمو
 __________

(. ب)تعالى، زيادة في  (1)



 

 

(. ب)فيو، سقط مف  (2)
 .بما(: ب)في  (3)
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أي ويستسيؿ فيما يكوف خيره باقيًا، وغرضو مف ىذا كمو منافستو في أعماؿ : (ويسام  فيما يبقى)
. الدنيا، وتساىمو في أعماؿ اآلخرة

غنـ في الحقيقة؛ لما فييا مف  (1)يعني أنو إذا أعطى الزكاة والصدقة فيو: (يرى الغنـ مغرماً )
. إعظاـ األجر، ويراىا غرمًا لثقميا عميو وكراىتو إلخراجيا

ويرى منع الزكاة والصدقة غنيمة بخبًل وِضّنة بيما، وذلؾ مغـر في الحقيقة لما فيو : (والغـر مغنماً )
. مف العقاب والوعيد

. يخاؼ ىجومو عميو ويشفؽ مف موافاتو: (يخشى الموت)
. أي وال يعاجؿ ما يفوتو مف األعماؿ الصالحة عند موتو وينقطع عنو مف ذلؾ: (وال يبادر الفوت)
. يستكبر ذلؾ في نفسو وييوؿ في وقوعو ويستنكر: (يستعظـ مف معصية غيره)
. ما يكوف أكثر منو قميبًل إذا وقع مف جية نفسو، وال ُيرى لذلؾ أثر: (ما يستقؿُّ أكثر منو مف نفسو)
: كثيرًا في نفسو، ويستعظـ (2)يعده: (ويستكثر مف طاعتو)
. يعني إذا وقع مف ذلؾ في حؽ غيره استحقره واستقمو: (ما يحقّْره مف طاعة غيره)
. في أفعاليـ وطاعاتيـ، مولعًا باالعتراض عمييـ في جميع أحواليـ: (فيو عمى الناس طاعف)
أدىنت في األمر إذا : المصانعة، وأراد أنو غاش لنفسو في ذلؾ، يقاؿ: المداىنة: (ولنفسو مداىف)

. غششت فيو
. إفراط المزاح والطرب بأنواع المبلىي: (الميو مع األغنياء)
أميؿ إلى قمبو مف أف يكوف ذاكرًا هلل تعالى مع أىؿ الفقر : (أحب إليو مف الذكر مع الفقراء)

. والمسكنة
. يريد أنو يستوفي حقو ممف كاف عميو لنفسو ويوفييا إياه: (يحكـ عمى غيره لنفسو)
ذا كاف عميو حؽ لغيره مف الناس فيو غير موؼ لو مف جية نفسو: (وال يحكـ عمييا لغيره) . يعني وا 
. يدلو عمى مواضع الرشد: (ويرشد غيره)

 __________
. فيي(: ب)في  (1)
 .يراه(: ب)في  (2)
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. بسموؾ طريؽ الضبلؿ، وتعمية الحؽ عمى نفسو: (ويغوي نفسو)
. فيما قاؿ وأمر وحكـ عمى غيره بشيء مف األحكاـ: (فيو يطاع)
. أي ويخالؼ في جميع ما أمر بو ونيي عنو: (ويعصي)
. حقو في كيؿ أو وزف أو غير ذلؾ (ويستوفي)
. مف جية نفسو بشيء مف ذلؾ: (وال يوفي)
. يخافيـ ويشفؽ منيـ: (ويخشى الخمؽ)
يريد أف خشيتو لمخمؽ ليس في أمر مف أمور الديف، وال مف األمور المتعمقة باهلل : (في غير َربّْو)

نما كانت مف أجؿ ما بينو وبينيـ مف المعاممة . تعالى، وا 
أي وال يخاؼ اهلل في خيانتو في معاممة الخمؽ ونقص حقوقيـ، فصار : (وال يخشى َربَّو في خمقو)

نما خوفو لما يمحقو مف مضرة الخمؽ، وال يخاؼ اهلل فيما يفعمو  خائفًا لمخمؽ، وخوفو لغير اهلل، وا 
. بالخمؽ
لقد عظـ ىذا الكبلـ وأوفى، وأغنى عف غيره في النفع وكفى، وبالغ في الزجر والموعظة : وأقوؿ

وشفى، ولو لـ يكف في ىذا الكتاب إال ىذا الكبلـ لكاف خميقًا بأف يكوف تبصرة لمبصر، وعبرة لناظر 
مفكر، وكيؼ ال وىذا باإلضافة إلى ما اشتمؿ عميو مف األسرار والرموز، وتضمنو مف الجواىر 

. والكنوز كغرفة مف بحر لجي كما قررناه
. أي منتيى وغاية يصؿ إلييا وال يتجاوزىا(: عاقبة (1)لكؿ أمر )[145]
. تشتيييا النفوس وتميؿ إلييا: (حموة)
. تنفر عنيا الطباع وال تبلئميا: (أو مرة)
. مف جميع األمور كميا(: لكؿ مقبؿ )[146]
تقضي وزواؿ، وذلؾ ألف الدنيا كميا إلى نفاد فما أقبؿ منيا مف عمـ أو عمؿ أو عمر : (إدبار)

. أوسعادة أو بموى، فبل بد مف تقضيو وزوالو
(. 2)تقضَّى وزاؿ: (وما أدبر)

 __________
. امرئ: في شرح النيج (1)
 .تقضيًا وزواالً (: ب)في  (2)
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كأنو في الحقيقة ما كاف وال كاف لو حصوؿ ووجود، وىذا كمو مف شـؤ الدنيا (:(1)كأف لـ يكف)
. وىوانيا، أف كؿ ما أقبؿ منيا فبل بد لو مف إدبار، وما أدبر منيا كأنو ما وجد في حاؿ أصبلً 

َـّ، اجعؿ عاقبة أمرنا، وقصارى أحوالنا رضوانؾ والفوز بكرامتؾ . المَُّي
ـُ الصبور الظفر )[147] أراد أف كؿ مف كاف صابرًا عمى تحصيؿ مراد وغرض في الديف (: ال َيْعَد

. والدنيا، فعف قريب وقد حصؿ لو الظفر بمراده
ف طاؿ بو الزماف) ف تراخت األياـ والميالي فعاقبتو ذلؾ: (وا  . وا 
أراد أف كؿ مف كاف راضيًا بأفعاؿ قـو فحكمو (: (2)الراضي بفعؿ قـو كالداخؿ معيـ )[148]

كبلمو ىذا داؿّّ عمى أف الرضا بالكفر يكوف كفرًا، والرضا بالفسؽ يكوف فسقًا،  (3)حكميـ، وظاىر
فمف رضي بأفعاؿ الكفار، فقد دخؿ معيـ في الكفر، وىكذا حاؿ الُفسَّاؽ، ومف رضي بأفعاؿ قـو فقد 

ـْ َفِإنَُّو ِمْنُيـْ }: توالىـ ألجؿ ذلؾ، وقد قاؿ تعالى ـْ ِمْنُك ، وكثرة الخوض في مثؿ [51:المائدة]{َوَمْف َيَتَولَُّي
ىذا يحرؾ عمينا قطبًا مف أسرار اإلكفار وذكر حقيقة المواالة وحكميا، وفيو خروجنا عف مقصد 

. الكتاب، وقد رمزنا إلى حقائؽ القوؿ فيو في الكتب الدينية
أراد أف كؿ مف فعؿ معصية فسقًا كانت أو كفرًا أو غير ذلؾ مما : (وعمى كؿ داخؿ في باطؿ إثماف)

. ليس كفرًا وال فسقًا، فبلبد فييا مف وجييف في اإلثـ
. اإلقداـ عمى فعمو وقد نيي عنو: (إثـ العمؿ بو)
ثـ الرضا بو) . إرادتو: (وا 

 __________
. كاف كأف لـ يكف(: ب)في  (1)
. كالداخؿ فيو معيـ: في شرح النيج (2)
 .إلخ...فظاىر ىذا كبلمو(: ب)في  (3)
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سؤاؿ؛ كبلـ أمير المؤمنيف ىا ىنا مخالؼ لما قالتو المعتزلة وغيرىـ مف المتكمميف مف أف أقؿ 
ال يستحؽ عمييا إال جزء واحد، عمى الفعؿ : المعاصي يستحؽ عمييا جزءاف مف اإلثـ، وىا ىنا قاؿ

جزء، وعمى الرضا جزء فما وجيو؟ 
وجوابو؛ ىو أنو عميو السبلـ ليس غرضو ذكر ما يستحؽ عمى المعصية مف أجزاء العقاب، فيكوف 
نما غرضو أف الفعؿ ال يفعؿ إال مع كونو مرضيًا، فأراد أف يبيف  ما قالو السائؿ طعنًا في كبلميـ، وا 



 

 

( 1)أف عمى مطمؽ الفعؿ إثـ، وعمى مطمؽ الرضا إثـ آخر غير ذلؾ الذي عمى الفعؿ، ولـ يرد تقرير
. مقدار أقؿ ما يستحؽ عمى المعصية مف اآلثاـ والعقاب

. منعيا عف النقض واإلخبلؼ فييا: يعني العيود والمواثيؽ، وعصمتيا(: إعتصموا بالذمـ )[149]
: فيو وجياف(: (2)في أوتادىا)

 __________
. تقدير(: ب)في  (1)
، قاؿ ابف أبي الحديد في (استعصموا بالذمـ في أوتارىا: )ىذه الحكمة في شرح النيج لفظيا (2)

أي في مظانيا ومركزىا، أي ال تستندوا إلى ذماـ الكافريف : 18/372شرح ذلؾ في شرح النيج 
 {ال يرقبوف في مؤمف إال وال ذمة}: والمارقيف، فإنيـ ليسوا أىبًل لبلستعصاـ بذمميـ، كما قاؿ تعالى

وىذه كممة قاليا بعد انقضاء أمر الجمؿ وحضور قـو مف الطمقاء _… _ .{إنيـ ال أيماف ليـ}: وقاؿ
يعني بعد ! وماذا أصنع ببيعتؾ؟ ألـ تبايعني باألمس: بيف يديو ليبايعوه، منيـ مرواف بف الحكـ، فقاؿ

قتؿ عثماف، ثـ أمر بإخراجيـ ورفع نفسو عف مبايعة أمثاليـ، وتكمـ بكبلـ فيو ذماـ العربية وذماـ 
فاستعصموا بالذمـ في ): اإلسبلـ، وذكر أف مف ال ديف لو فبل ذماـ لو، ثـ قاؿ في أثناء الكبلـ

 .انتيى. أي إذا صدرت عف ذوي الديف، فمف ال ديف لو ال عيد لو (أوتارىا
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أف يريد المواظبة عمى ما يعمؽ عمى العقود والمواثيؽ مف األفعاؿ والتحفظ بيا، كما يكوف : أحدىما
. الوتد حفظًا لما يعمَّؽ عميو مف األمتعة

. أف يكوف مراده التشدد في العيود والمواثيؽ، استعارة لو مف شدة الوتد وضربو في الجدار: وثانييما
يشير بذلؾ إلى معرفة اهلل تعالى، فإنو ال عذر ألحد (: عميكـ بطاعة مف ال تعذروف بجيالتو )[150]

مف المطؼ، والمصمحة والتقريب مف الطاعة، واالنكفاؼ - أعني العمـ بو-، لما فيو (1)في الجيؿ بو
عف المعصية؛ ألف مع معرفتو يحصؿ الداعي إلى الطاعة وىو الثواب عمييا، ويحصؿ االنكفاؼ 

. عف المعصية بما يستحؽ عمييا مف العقاب
ما مف (: قد بصرتـ )[151] إما مف البصر وىو رؤية األدلة الباىرة عمى وجود الصانع وتوحيده، وا 

فنا بو مف اليداية، واآلداب والحكمة . البصيرة بما عرَّ
. إف استعممتـ أبصاركـ وبصائركـ في ذلؾ: (إف أبصرتـ)
. إلى الديف: (وقد ىديتـ)
. طرقو وأحكامو: (إف اىتديتـ)
يعني إذا سمعت ما تكرىو مف أخيؾ المؤمف فاجعؿ العتاب لو (: عاتب أخاؾ باإلحساف إليو )[152]



 

 

. ىو اإلحساف إليو
أراد واردد ما وصؿ منو مف الشر إليؾ باإلفضاؿ عميو مف جيتؾ، فإف : (واردد شره باإلنعاـ عميو)

. ذلؾ يكوف أدعى إلى انكفافو عف الشر إليؾ، وأقرب إلى ارعوائو عما كاف فيو مف إيصاؿ اإليذاء
. في األماكف التي تكوف سببًا في التيمة وطريقًا إلييا(: مف وضع نفسو مواضع التيمة )[153]

 __________
 (.ب)بو، زيادة في  (1)
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يعني فمومو مف جية نفسو لكونو فعؿ ذلؾ، وال لـو عمى مف (: مف أساء بو الظف (1)فبل يمومف)
مف كاف يؤمف باهلل واليـو اآلخر فبل يقفف مواقؼ )): ساء ظنو فيو بالتيمة لو في ذلؾ، وفي الحديث

(. 2()(التيـ
. كاف لو قدرة عمى غيره (3)أمرًا مف األمور، أو(: مف ممؾ )[154]
. أي استبد بما يممكو مف ذلؾ، ولـ يرض المشاركة فيو: (استأثر)
ؽ إليو الزلؿ فبل يأمف اليمكة في بعض آرائو(: مف استبد برأيو ىمؾ )[155] . يشير إلى أنو يتطرَّ
. أخذ آرائيـ في القضايا، واستمد منيـ المصال  في الرأي: (ومف شاور الرجاؿ)
يريد أف الرأي ىو غاية فيـ اإلنساف ونياية عقمو، فإذا أخذتو مف صاحبو فقد : (شاركيا في عقوليا)

. شاركتو فيما ُيوصّْؿ إليو عقمو مف ذلؾ
يعني أنو إذا كتـ السر كاف مخيرًا في اإلقداـ واإلحجاـ، (: ومف كتـ سره كانت الِخَيَرُة بيده )[156]

. وكاف مالكًا ألمره، وبعد إفضائو لسره ال يكاد يممؾ ذلؾ مف حالو وأمره
: إنما كاف أكبر لوجييف(: الفقر ىو الموت األكبر )[157]

فؤلف الفقر في بعض األحواؿ يتمنى صاحبو عنده الموت، وىو خروج الروح، وما كاف : أما أوالً 
. يتمنى عنده الموت فيو أخؼ ال محالة وأصغر عنده مما يبلقيو مف ذلؾ

فؤلف الموت الذي ىو خروج الروح فيو راحة لؤلبداف والخواطر والقموب والجوارح، والفقر : وأما ثانياً 
ما مف )): ىو الموت األكبر يشير إلى ما ذكرناه، وفي الحديث: فيو عذاب ليذه األشياء، فميذا قاؿ

، فيذا فيو إشارة إلى الراحة التي ذكرناىا ((بر وال فاجر إال وبطف األرض خير لو مف ظيرىا
: بالموت، وعف ىذا قاؿ بعضيـ
ليس مف مات فاستراح بميت 

 __________
، وما أثبتو مف (: أ)في  (1) . ومف شرح النيج( ب)فبل يمـو



 

 

. 3/568، 2/450رواه العبلمة المفسر الزمخشري في الكشاؼ  (2)
 .وكاف(: ب)في  (3)
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إنما الموت في سؤاؿ الرجاؿ 
 

(. 1)((كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يعوذ باهلل مف الفقر)): وفي الحديث
َـّ، أدخمنا في دعوتو المباركة، وأشممنا ببركتيا . المَُّي

يعني إذا كنت مساعدًا لغيرؾ في قضاء (: قضى حؽ مف ال يقضي حقو فقد عبَّده (2)مف )[158]
حوائجو، ومبادرًا إلييا في تحصيميا، وىو ال يقضي لؾ حاجة قط، فيذه ىي العبودية والذؿ 

. والتصاغر الذي ىو مف شأف العبيد
يعني أف طاعة أولي األمر فيما يأمروف بو إنما ىو (: ال طاعة لمخموؽ في معصية الخالؽ )[159]

فيما ىو طاعة هلل تعالى، ووجوب ذلؾ إنما ىو بإيجاب اهلل تعالى، فإذا كاف معصية ومخالفة هلل فبل 
. تتوجو طاعتيـ بحاؿ

ويحكى أف خالد بف الوليد أمَّره الرسوؿ عمى سرية، فأجج ليـ نارًا وأمرىـ باالقتحاـ فييا، فمنيـ مف 
الطاعة لمخموؽ في معصية )): اقتحـ لما أمره ومنيـ مف أبى ذلؾ، فمما بمغ ذلؾ الرسوؿ قاؿ

. ، فيذه ىي مف كبلـ الرسوؿ كما أوضحناه(3()(الخالؽ
 __________

أورده في موسوعة (( الميـ إني أعوذ بؾ مف الفقر والقمة: ))وىو قولو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ (1)
، 8/261 (المجتبى)، وعزاه إلى سنف النسائي الكبرى 2/215أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ 
تحاؼ السادة المتقيف 7/12، والسنف الكبرى لمبييقي 1/540والمستدرؾ لمحاكـ النيسابوري  ، وا 

وقولو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ في .  إلى غيرىا9/50، والمعجـ الكبير لمطبراني 9/271، 4/350
رواه ابف أبي الحديد في شرح  ((الميـ، إني أعوذ بؾ مف الفقر إال إليؾ، ومف الذؿ إال لؾ)): دعائو
 .6/191النيج

. ومف(: ب)في  (2)
، وعزاه إلى مصنؼ ابف أبي 7/265الحديث ورد في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي الشريؼ  (3)

 .1/133، وتأريخ أصفياف10/22، 3/145، وتأريخ بغداد 2/177، والدر المنثور12/546شيبة
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يعني ال نقص عميو في ذلؾ، بؿ ذلؾ يكوف مف جممة (: بتأخير حقو (1)ال يعاب الرجؿ )[160]
التفضبلت بتأخير اآلجاؿ وتراخييا، وفيو إشارة إلى أنو ال نقص عميو في تركو لمقياـ باإلمامة؛ ألنو 

. كما ال يعاب بالتأخير فبل يعاب أيضًا بالترؾ؛ ألنو إسقاط لحقو ال غير
. ألنو يكوف ظالمًا ال محالة، فبل جـر توجو المـو والذـ إليو: (إنما يعاب مف أخذ ما ليس لو)
اإلعجاب في عممو فقد استكثره ورآه  (2[)يعني أف مف دخمو(: ]اإلعجاب يمنع االزدياد )[161]

. عظيمًا في عينو، ومع ىذا يفتر عف الزيادة وتكبر عميو، وتصور الكثرة يمنع مف الزيادة
: فيو وجياف(: األمر قريب )[162]

أف الرسوؿ : أف يريد أف أمر الدنيا قريب ىيف فبل حاجة إلى التعريج عمييا، وفي الحديث: أحدىما
(. 3)((األمر أقرب مف ىذا)): رأى ابف عمر يصم  جدارًا، فقاؿ

. أف يكوف مراده أف أمر اآلخرة قريب، فينبغي االلتفات إلييا والمواظبة عمى إحرازىا: وثانييما
 __________

(. ب)المرء، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (1)
. إلخ...ألف مف داخمو اإلعجاب(: ب)في  (2)
 عف عبد اهلل 34روى قريبًا منو القاضي العبلمة محمد بف مطير الغشـ في رضا رب العباد ص (3)

ما ىذا يا )): مر بي النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ وأنا أطيف حائطًا أنا وأمي فقاؿ: بف عمر، قاؿ
: وفي رواية(( األمر أسرع مف ذلؾ: ))يا رسوؿ اهلل، َوِىَي فنحف نصمحو، فقاؿ: فقمت( (عبد اهلل؟

حديث حسف صحي ، وابف : رواه أبو داود، والترمذي وقاؿ: قاؿ ((ما أرى األمر إال أعجؿ مف ذلؾ))
 .ماجة، وابف حباف في صحيحو
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المصاحبة، وىو افتعاؿ، لكف : يعني في ذات اهلل قميمة، واالصطحاب ىو: (واالصطحاب قميؿ)
، ومع الطاء في نحو (1)الصاد إذا القت تاء االفتعاؿ تقمب طاء، ومع الضاد في نحو اضطرب

. اصطمـ، ومع الداؿ ذااًل في نحو اذدكر
ىذا مثؿ يضرب لمف اتض  لو معرفة الشيء ثـ تغافؿ عنو، (: قد أضاء الصب  لذي عينيف )[163]

وأعرض عف رؤيتو، والمعنى أف الصب  يدرؾ إضاءتو مف كاف ميتمًا بإدراكو، ولو عيناف يدرؾ 
. بيما

: ألمريف(: التوبة (2)ترؾ الذنب أىوف مف طمبة )[164]



 

 

راحة لمنفس عف ذلؾ: أما أوالً  . فؤلف في ترؾ الذنب إىمااًل عف االشتغاؿ بالتوبة وفعميا وا 
فؤلف في ترؾ الذنب سبلمة؛ ألنو ال يدري إذا فعؿ التوبة ىؿ يؤدييا بشروطيا فتكوف : وأما ثانياً 
ال، وفي ترؾ الذنب سبلمة عما ذكرناه كمو، وىو يضرب مثبًل فيمف يفعؿ أمرًا كاف  (3)مقبولة أو

. عنو مندوحة وسعة (4)لو
يشير إلى أف اإلنساف إذا أكؿ أكمة زائدة عمى ما يعتاده فربما (: كـ مف أكمة منعت أكبلت )[165]

فتمنعو عف أكبلت كثيرة، وربما يضرب مثبًل لمف يفعؿ فعبًل  (5)لـ تتسع ليا معدتو، فتصيبو ىيضة
. فيمنعو تعاطي أفعاؿ كثيرة، لو لـ يفعمو ألمكنو فعميا

لمزاجو،  (6)ما عرفو اإلنساف وأحاط بو عممًا فيو مبلئـ لو موافؽ(: الناس أعداء ما جيموا )[166]
فميذا تكثر مراجعتو لو، ويزداد النظر فيو، وما جيمو فيو نافر عنو مخالؼ لطبعو، ويكوف ىاجرًا لو 

. كأنو عدو لو في المياجرة وقمة االحتفاؿ بأمره (7)ال يعمؽ بخاطره
 __________

. اضطراب(: ب)في  (1)
. طمب: وشرح النيج( ب)في  (2)
. أـ ال(: ب)في  (3)
(. ب)لو، سقط مف  (4)
(. 848القاموس المحيط ص. )معاودة المرضة بعد المرضة: الييضة (5)
. وموافؽ(: ب)في  (6)
 .التعمؽ لو بخاطره(: ب)في  (7)
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(. 1)بالنظر الصائب والفكر المستقيـ(: مف استقبؿ وجوه اآلراء )[167]
. عند تصفحو ليا واستعماؿ الفكرة الصائبة فييا(: الخطأ (2)عرؼ وجوه)
أخذ السناف استعارة، وأراد مف تسم  الغضب مف أجؿ (: سناف الغضب هلل (3)مف أخذ )[168]

عبلء كممتو . إعزاز ديف اهلل وا 
جمع شديد كنبي وأنبياء، وأراد قوَّاه اهلل ونصره عمى قتؿ مف : األشداء: (قوي عمى قتؿ أشداء الباطؿ)

جمع أسد أي شجعاف : وىو(: آساد الباطؿ: )في الباطؿ وناصرًا لو، ويروى (4)كاف شديد الشكيمة
. فيو (5)الباطؿ، وأىؿ الشطارة

يعني إذا كنت خائفًا مف أمر ومشفقًا مف الوقوع فيو فافعمو، وادخؿ (: إذا ىبت أمرًا فقع فيو )[169]
. فيو وتمبس بو



 

 

أراد فإف محاذرتؾ مف الوقوع فيو أدخؿ ألمًا وأعظـ خوفًا مف (: أعظـ مما تخاؼ منو (6)فإف توقيو)
. فعمو

. يعني قاعدتيا، واألصؿ الذي تكوف مبنية عميو(: آلة الرياسة )[170]
. احتماؿ كؿ مكروه لمخمؽ والصبر عمى عبلجيـ، والتغمد لما يجري منيـ: (سعة الصدر)
: فيو وجياف(: ازجر المسيء بثواب المحسف )[171]

عف  (8)العاصي ثواب المحسف المطيع فمعمو بذكرؾ لثوابو ينقرع (7)أف يريد اذكر لممسيء: أحدىما
. إساءتو ويكؼ عنيا، ويغار عمى تركو لثواب المحسف

 __________
. السميـ(: ب)في  (1)
(. ب)مواقع، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (2)
. مف أحدَّ : في شرح النيج (3)
(. 345مختار الصحاح ص. )فبلف شديد الشكيمة إذا كاف شديد النفس أنفًا أبياِّ  (4)
(. 337المرجع السابؽ ص. )الذي أعيا أىمو خبثاً : الشاطر (5)
. إلخ...فإف شدة توقيو : في شرح النيج (6)
المسيء (: ب)في  (7)
 .أف ينقرع(: ب)في  (8)
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أف يكوف مراده كؼَّ مف أساء إليؾ باإلحساف إليو، فإف كفَّؾ لو باإلحساف إليو يكوف زجرًا : وثانييما
. لو عف اإلساءة إليؾ

يريد إذا كانت الشحناء بينؾ وبيف (: الشر مف صدر غيرؾ، بقمعو مف صدرؾ (1)اقمع )[172]
بعادىا، َفَأِزْلَيا أواًل عف قمبؾ فإنيا ال محالة تزوؿ مف صدر صاحبؾ ثانيًا،  (2)غيرؾ وأردت زواليا وا 

نما قدرتو عمى عبلج نفسو، وعند إزالة ذلؾ الَوَحر ( 3)وىذا ظاىر فإنو ال يمكنو عبلج نفس غيره، وا 
زوالو  (5)مثمو ال محالة، وفي ذاؾ (4)مف صدره، تنجذب نفسو وتسمس خبلئقو فيكوف مف ذاؾ

. بالكمية
سممت الشعرة مف العجيف إذا أخرجتيا، : أي تزيمو بسيولة، مف قوليـ(: المجاجة تسؿ الرأي )[173]

. وأراد أف المجاج إذا عظـ وكثر زالت معو اإلصابة وفسد الرأي كمو
يريد ميما كاف اإلنساف طامعًا فبل يزاؿ في رؽ العبودية لمف ىو طامع (: الطمع رؽُّ مؤبد )[174]

. منو، ال فكاؾ لرقو، والخبلص لو عنو



 

 

الدنيا  (6)أي لكؿ شيء ثمرة، وثمرة مف فرط في عمؿ مف أعماؿ(: ثمرة التفريط الندامة )[175]
حراز فرصتو . والديف ىو األسؼ عمى ذلؾ العمؿ، وا 

أراد أف كؿ مف َحُزـَ في أحوالو وبناىا عميو، فإنو يسمـ ال محالة مما كاف (: الحـز السبلمة (7)ثمرة)
. يحاذره ويخافو

 __________
. احصد: في شرح النيج (1)
. مف صدر غيرؾ صاحبؾ(: ب)في  (2)
. الغؿ: الَوَحر بفتحتيف (3)
. ذلؾ(: ب)في  (4)
. ذلؾ(: ب)في  (5)
(. ب)أعماؿ، سقط مف  (6)
 .وثمرة: في شرح النيج (7)
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المراد بالحكـ ىا ىنا الحكمة، وأراد أنو ال فائدة في (: ال خير في الصمت عف الحكـ )[176]
الصمت عف التكمـ بالحكمة، فالنطؽ بيا خير مف الصمت عنيا، وما ورد مف جية الشرع في إيثار 

ليو تشير ظواىر اآلي واألخبار إلى ما ذكره ىا ىنا . الصمت إنما ىو فيما ال حكمة فيو، وا 
يريد أنيما سيَّاف، فترؾ الكبلـ بالحكـ مثؿ النطؽ بالقوؿ الجيؿ : (كما أنو ال خير في القوؿ بالجيؿ)

. في الضرر والمفسدة
: فيو روايتاف(: ما اختمفت دعوتاف إال كانت إحداىما ضبللة )[177]

بالياء بنقطتيف مف أسفميا وىو تثنية دعوى، وأراد مف ادَّعى شيئًا وادَّعى آخر خبلفو في : أحدىما
المسائؿ الدينية واألحكاـ العقمية، وما يكوف طريقو القطع، فبل بد مف أف تكوف أحدىما ال محالة خطأ 

. وباطبلً 
بالتاء بنقطتيف مف أعبلىا، وىي تثنية دعوة، وغرضو مف دعا إلى حؽ ودعا غيره إلى : وثانييما

. بد مف أف تكوف أحدىما ضبللة، وىي التي تخالؼ الحؽ (1)خبلفو، فبل
يشير بيذا إلى استقامة طبعو وسبلمة نظره عف الميؿ (: (2)ما شككت في الحؽ مذ ُأْرِيُتو )[178]

عف الحؽ، وعصمة اهلل لو عف الخطأ في الديف واالعتقاد، وغرضو مف ىذا كثرة االنقياد منو لمحؽ 
. عند معرفتو بكونو حقًا وصواباً 

. وال عمى رسولو، وال نقمت حديثًا يخالؼ ما ىو عميو (3)كذبة عمى اهلل تعالى(: ما َكَذْبتُ  )[179]



 

 

 __________
. وال بد(: ب)في  (1)
. رأيتو(: ب)في  (2)
 (.ب)تعالى، زيادة في  (3)
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فإف كاف مبنيًا لما سمي فاعمو فالغرض أني ما كذَّبت الرسوؿ وال أحدًا مف األنبياء قبمو : (وال كذبت)
ف كاف مبنيًا لما لـ يسـ فاعمو ، فالغرض أني ما نقمت شيئًا مف (1)فيما جاءوا بو مف عند اهلل، وا 

الرسوؿ وال عف غيره مف األنبياء صموات اهلل عمييـ وال عف اهلل فكذبني فيو أحد ممف رويتو لو ونقمتو 
. إليو

سؤاؿ؛ أليس الخوارج قد كفروه وخطاؤه فيما فعؿ مف التحكيـ، وىذا تكذيب لو في مقالتو؟ 
وجوابو؛ ىو أف إكفارىـ لو ليس تكذيبًا لو فيما أخبر بو عف نفسو، وال فيما أخبر بو عف اهلل وعف 

نما كفَّروه العتقادىـ أنو أخطأ فيما حكَّـ مف الحكميف، وكؿ  رسولو، فيكوف طعنًا عمى ما ذكرناه، وا 
. خطأ فيو كفر، فإكفارىـ لو مف ىذا الوجو، ال مف جية التكذيب، وفي ذلؾ صحة ما قمناه

. عف الحؽ، وزغت عف طريقو: (وال ضممت)
فعمتو مما يضؿ بو أحد مف الخمؽ، وال بد مف  (2)أي وال كاف مف جيتي بسبب: (وال ُضؿَّ بي)

. تأويمو عمى ما ذكرناه
كونو سببًا لضبلؿ كثير مف الخمؽ مثؿ الخوارج وغيرىـ مف غير فعؿ سبب مف جيتو ضموا  (3)فأما

نما الغرض تأويمو عمى ما ذكرناه ليستقيـ . بو، فيذا قد وجد وحصؿ، وا 
. بإيبلـ غيره أوبأخذ حقو(: (4)لمظالـ )[180]
. السابؽ لغيره بالظمـ في ذلؾ: (الباِدي)
. يعني يـو القيامة: (غداً )

 __________
. أي ُكذّْْبتُ  (1)
. إلخ...وال كاف مف جيتي ضبلؿ بسبب فعمتو (: ب)في  (2)
. وأما(: ب)في  (3)
 .وشرح النيج( ب)الظالـ، والصواب ما أثبتو مف (: أ)في  (4)
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عض الكؼ كناية عف الندـ، وأراد أنو يندـ عمى ما فعمو يـو القيامة مف البداية : (بكفو عضة)
ـُ َعَمى َيَدْيوِ }: بالظمـ، ومصداؽ ذلؾ قولو تعالى ، أي يندـ عمى ما [27:الفرقاف]{َوَيْوـَ َيَعضُّ الظَّاِل

. عمى إقدامو عميو (1)فعمو حسرة وتأسفاً 
. وشؾ األمر إذا قرب، وأراد أف االرتحاؿ إلى اآلخرة يقرب حالو(: الرحيؿ وشيؾ )[181]
صفحة كؿ شيء جانبو، وأراد مف جاىر بالجداؿ بالباطؿ، (: مف أبدى صفحتو لمحؽ ىمؾ )[182]

. وأعرض عف قبوؿ الحؽ فسد وبطؿ أمره
. عمى األمور كميا(: مف لـ ينجو الصبر )[183]
أراد أنو إذا لـ يكف في الصبر عمى المصائب وجميع الببلوي نجاة عف الشرور، : (أىمكو الجزع)

. مف لـ ينجو الصدؽ أوبقو الكذب: فالجزع فييا ىو اليبلؾ بعينو، كما قالوا
ىذا الكبلـ وارد عمى (: الخبلفة بالصحابة، وال تكوف بالصحابة والقرابة (2)واعجبا أتكوف )[184]

جية الرد عمى مف زعـ تقرير إمامة أبي بكر وعمر بالصحبة، فقاؿ متعجبًا مف ذلؾ كيؼ تكوف 
فيو ال محالة يكوف ! وال تكوف ثابتة لمف ثبت في حقو الصحابة والقرابة جميعاً ! ثابتة بالصحابة فقط
: أحؽ وأولى ألمريف

. فؤلف ما ثبت في حؽ غيره فيو ثابت في حقو، عمى أكمؿ وجو وأتمو: أما أوالً 
فؤلف القرابة إف لـ تكف سببًا في استحقاؽ الخبلفة وتقريرىا، فبل أقؿ مف كونيا عاضدة : وأما ثانياً 

. ومقوية لمصحبة، فميذا كاف أحؽ بالخبلفة عمى ما يزعمونو مف ذلؾ
: وقد روي لو في ىذا شعر وىو قولو يخاطب أبا بكر)

فإف كنت بالشورى ممكت أمورىـ 
 

فكيؼ بيذا والمشيروف ُغيَُّب 
 

ف كنت بالقربى حججت خصيميـ  وا 
 

: (فغيرؾ أولى بالنبي وأقربُ 
 __________

. أي يندـ عمى فعمو حسرة وأسفاً (: ب)في  (1)
 .إلخ...واعجبا أف تكوف : في شرح النيج (2)
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المشاورة في األمر، وأراد أخبرني بما حصمت لؾ الخبلفة، وممؾ أمور األمة والرئاسة : الشورى ىي
عمييا، فإف كاف بالمشاورة مف جية الفضبلء مف األمة وجماىير الصحابة فاألكثر منيـ كاف غائبًا لـ 
يحضر ىذه المشورة، فكيؼ تدَّعي اإلجماع في ذلؾ مف بعض األمة دوف بعض، وما ىذا حالو ال 

ف كاف بالقربى مف جية الرسوؿ حججت مف قاؿ مف األنصار منا أمير ومنكـ أمير، : ُيعدُّ إجماعًا، ٍوا 
ىذا األمر ال يكوف إال في ىذا البطف مف قريش، ومف كاف يقرب إلى الرسوؿ ويدنو منو في : وقمت

منو، فإف كاف األمر كما قمتو، فغيرؾ يشير إلى نفسو أدنى منؾ قرابة وأولى منؾ  (1)نسبو وقرابتو
بما ذكر مف دعوى اإلجماع  (3)بالغ في قطع الحتجاجو (2)اختصاصًا ومودة، وىذا كبلـ

. واختصاصو بالقرابة، وال زيادة عمى ما ذكره وقرره
. ما يرمى: الغرض(: إنما المرء في الدنيا غرض )[185]
. أي ترميو بسياميا: (تنتضؿ فيو المنايا)
اسـ لممنيوب تسمية لو بالمصدر كالصيد فيما يصاد أي تسابقو : النيب: (ونيب تبادره المصائب)

. المصائب
. عبارة عما يشتجر في الحمؽ فبل يسوغ: الَشَرؽُ : (ومع كؿ جرعة َشَرؽٌ )
ف كاف بفتحيا فيو مصدر غصو، : (وفي كؿ أكمة غصص) إما جمع غصة إف كاف بضـ الغيف، وا 

. وىو عبارة عما يكوف في الحمؽ أيضاً 
 __________

. في نسبة وقرابة(: ب)في  (1)
. وىذا الكبلـ(: ب)في  (2)
 .في قطع احتجاجو: وقطع الحتجاجو، وكتب تحتيا(: ب)في  (3)
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يشير إلى أف النعمة في الوقت الثاني مغايرة لمنعمة في (: العبد نعمة إال بفراؽ أخرى (1)ال يناؿ)
كماؿ العقؿ، وىذه كميا ال يناليا في الوقت الثاني إال بعد  الوقت األوؿ مف القدرة والحياة والشيوة وا 

. لموقت األوؿ؛ الستحالة خبلؼ ذلؾ (2)مفارقتيا
أراد أف كؿ ما يستقبمو اإلنساف مف األياـ (: يومًا مف عمره إال بفراؽ آخر مف أجمو (3)ال يستقبؿ)

نما كاف األمر كما قمناه؛  فيو معدود مف عمره، وما يمضي عميو مف األياـ فيو معدود مف أجمِو، وا 
ألنو ال يصؿ إلى أجمو إال بعد انقطاع عمره وذىابو، وليس الذاىب إال ما يمضي دوف ما يكوف 



 

 

. بفراؽ آخر مف أجمو، يشير إلى ىذا: مستقببًل، فميذا قاؿ
أراد أنا نعيف المنية عمى ذىاب األرواح بما يكوف مف تقضي اآلجاؿ : (فنحف أعواف المنوف)

. وذىابيا
. أراد أنيا منصوبة لما يعرض ليا مف الحتؼ وىو الموت: (وأنفسنا نصب الحتوؼ)
أراد كيؼ نتصور الدواـ ألحد مف الخمؽ مع جري ىذا : (فمف أيف نرجو البقاء، وىذا الميؿ والنيار)

سراعيما وقطعيما لؤلعمار، المذيف ال يزاالف جديداف عمى ممر الدىور وتكرر  الميؿ والنيار وا 
. األعواـ

، أو ارتفاع قدر وخطر: (لـ يرفعا مف شيء شرفاً ) . يعني ما رفعا ألحد حااًل مف شرؼ أو كـر
. كانت العودة مف جيتيما سريعة: (إال أسرعا الكرة)
. مف ذلؾ: (في ىدـ ما بنياه)
األحواؿ بتكرر الميؿ والنيار وجرييما،  (4)وغرضو مف ىذا إشارة إلى تغير: (!وتفريؽ ما جمعاه)

ليو اإلشارة بقولو تعالى ـُ ُنَداِوُلَيا َبْيَف النَّاسِ }: وا  [. 140:آؿ عمراف]{َوِتْمَؾ اأَليَّا
 __________

. وال يناؿ: وشرح النيج( ب)في  (1)
. مفارقة(: ب)في  (2)
. وال يستبقؿ: وشرح النيج( ب)في  (3)
 .تغيير(: ب)في  (4)
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يعني ما زاد مف الجمع فوؽ مقدار القوت لؾ، ولمف (: فوؽ قوتؾ (1)يا ابف آدـ، ما كسبت )[186]
. تحت يدؾ وتمونو مف األوالد

يعني ادخارؾ لو تكوف فيو بمنزلة الخزاف لمف يأتي فينفقو؛ ألنؾ ال تنتفع : (فأنت فيو خازف لغيرؾ)
نما ينتفع بو غيرؾ . بو وا 

. ونفرة عف غيره مف جميع ما ُيشتيى وُيمتذ بو (3)لمشيء(: لمقموب شيوة (2)إف )[187]
دباراً ) قبااًل، وا  . تقبؿ تارة، وتدبر أخرى: (وا 
. عمى جية االغتناـ ليا والرغبة مف جيتيا: (فأتوىا)
. في األوقات التي تشتيي فيو: (مف ِقَبِؿ شيواتيا)
قباليا) . وفي حاؿ إقباليا: (وا 
. يعني إذا أتي لو في حاؿ كراىتو عمي، فبل يستطيع البصر لما ىو فيو: (فإف القمب إذا أكره عمي)



 

 

في الصبلة، وعند قراءة القرآف، فإف لـ تجدوىا فامضوا  (4)اطمبوا نفوسكـ عند التيجد: وعف الحسف
فإف الباب مغمؽ، يشير إلى ما يجده اإلنساف مف الرقة واإلقباؿ إلى اهلل تعالى، والرغبة، وأحؽ ما 

. يجد الواحد إقباؿ نفسو في ىذه األوقات الثبلثة
أي أخبروني متى يكوف الشفاء مف الغيظ والحدة مف جية !(: متى أشفي غيظي إذا غضبت )[188]

. النفس
يعني العقوبة، وأراد أحيف ال أكوف قادرًا عمى عقوبة مف أريد عقوبتو، : (أحيف أعجز عف االنتقاـ)

. فيذا ال وجو لو
. عمى ىذا الغيظ؛ ألنؾ ال تقدر عمى إنفاذه، وقضاء غرضؾ منو: (!لو صبرت: فيقاؿ لي)
. عمى االنتقاـ واألخذ بالثأر، فيذا أيضًا ال وجو لو: (أـ حيف أقدر عميو)

 __________
ما كسبت، في : ومف شرح النيج، وقولو( ب)ما كسبت فيو فوؽ قوتؾ، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)

. (ىامش في ب)ما جمعت : نسخة
. وفي شرح النيج( ب)إف، زيادة في  (2)
. لشيء(: ب)في  (3)
 .عند التيجد وفي الصبلة(: أ)في  (4)
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تجاوزت وصفحت عف ذلؾ، فإذًا ال وجو لشفاء الغيظ لكؿ متديف، وليذا !(: (1)لو غفرت: فيقاؿ لي)
. وىؿ تركت التقوى ألحد أف يشفي غيظو: قالت عائشة

: وقاؿ وقد مرَّ بقذٍر عمى مزبمة [189]
. َنِفَسُو إذا حسده (3)تحاسدوف عميو، مف(: (2)!ىذا ما كنتـ تنافسوف عميو باألمس)

يعني أف كؿ أمر تحسد عميو وتبخؿ بو النفوس يصير إلى ىذه : (!ىذا ما بخؿ بو الباخموف): وروي
. إنو لحقير (4)الحالة

نكرة موصوفة، والتقدير فييا لـ يذىب مف مالؾ : ما ىذه(: لـ يذىب مف مالؾ ما وعظؾ )[190]
: شيء ىو واعظ لؾ، وفي إعرابيا وجياف

. أف تكوف مرفوعة عمى الفاعمية عمى أنو ىو الذاىب: أحدىما
أف تكوف مفعولة عمى أنيا ىي المذىوب بيا، أي لـ ُتْذِىْب أنت مف مالؾ شيئًا واعظًا لؾ، : وثانييما

. االعتبار النافع ما يكوف في القموب (5)والمعنى في ىذا أنو ال يقع اعتبار بما ذىب مف الماؿ، إنما
ـَ إال هلل: وقاؿ لما سمع قوؿ الخوارج [191] : ال ُحْك



 

 

ـَ إال هلل ىو الحؽ ال محالة، فإف الحكـ والقبض : يريد أف قوليـ: (كممة حؽ يراد بيا باطؿ) ال ُحْك
َأاَل َلُو اْلَخْمُؽ }: والبسط والخمؽ واألمر واإلبراـ والنقض إنما ىو هلل ال لغيره، كما قاؿ تعالى

، ولكف أرادوا بيذه الكممة غرضًا قبيحًا، وىو أف يجعموىا ذريعة إلى البغي [55:األعراؼ]{َواأَلْمر
بطاؿ والية أمير المؤمنيف، وىذا كمو باطؿ، فميذا قاؿ ىي كممة حؽ، يشير إلى ما : والمخالفة وا 

. قمناه، ولكنيـ أرادوا بيا مقصدًا باطبلً 
: وقاؿ في صفة الغوغاء [192]

: أخبلط الناس، والسفمة منيـ: وىـ
 __________

. عفوت: في شرح النيج (1)
!. ىذا ما كنتـ تتنافسوف فيو باألمس: في شرح النيج (2)
(. ب)مف، سقط مف  (3)
. الحاؿ(: ب)في  (4)
نما(: ب)في  (5)  .وا 
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بالكثرة عمى حؽ كاف أو باطؿ،  (1)يشير إلى أنيـ إذا اجتمعوا غمبوا: (ىـ الذيف إذا اجتمعوا غمبوا)
. فإف كثرتيـ تكوف سببًا لمغمبة في ذلؾ

ذا تفرقوا لـ يعرفوا) وال يدرى حالو، ولكف االجتماع ىو  (2)يعني أف كؿ واحد منيـ ال يؤبو لو: (وا 
. الذي جاء مف جيتو النصرة، وعند االفتراؽ يبطؿ حاليـ كمو

نما ىو مضرة : (بؿ ىـ الذيف إذا اجتمعوا ضروا): وقاؿ يشير إلى أف اجتماعيـ ال خير فيو، وا 
إنما يكوف اجتماعيـ عمى الميو والمعب وأنواع المبلىي وضروب الطرب، أو أراد  (3)محضة؛ ألنو

. إذا اجتمعوا ضروا عمى ما كاف اجتماعيـ عميو، فإف اجتماعيـ ال يأتي بخير
ذا تفرقوا نفعوا فقيؿ لو) قد عرفنا مضرة اجتماعيـ، فما منفعة افتراقيـ؟ : وا 

. يعني الحرؼ: (يرجع أصحاب الميف: فقاؿ
نما سميت الحرفة مينة؛ ألنو يمتيف فييا نفسو وجوارحو، أي يستخدميا: (إلى مينيـ) . وا 
. (فينتفع الناس بيـ، كرجوع البنَّاء إلى بنائو، والنسَّاج إلى منسجتو، والخبَّاز إلى مخبزه)
. يعني برجؿ جنى جناية استحؽ بيا األدب أوالحد(: وأتي بجاف )[193]
انتصاب مرحبًا عمى المصدرية، : (ال مرحبًا بوجوه ال ترى إال عند كؿ سوأة: ومعو غوغاء، فقاؿ)

ـُ اأَلْرُض ِبَما َرُحَبتْ َ}و: السعة، قاؿ تعالى: والرحب ، وأراد ال سعة ليا؛ [118:التوبة]{َضاَقْت َعَمْيِي



 

 

ألنيا ال ترى إال عند كؿ أمر قبي  يسوء صاحبو ويكسبو العار، فيجتمعوف يشاىدوف ما يجري عميو، 
. وليسوا أىبًل لمستر وال أىبًل لمحمـ واألناة

 __________
(. ب)غمبوا، سقط مف  (1)
(. ب)لو، زيادة في  (2)
 .ألنيـ(: ب)في  (3)
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َما }: عف كؿ سوء، ويكتباف عممو، قاؿ اهلل تعالى(: يحفظانو (1)إف مع كؿ إنساف ممكيف )[194]
[. 18:ؽ]{َيْمِفُظ ِمْف َقْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيدٌ 

. يعني فمـ يدفعا عنو ما ىو واقع بو مف المحذورات: (فإذا جاء القدر خمَّيا بينو وبينو)
يعني أف األجؿ الذي قدر اهلل لئلنساف بموغو ال بد مف استيفائو لو، ال (: األجؿ ُجنٌَّة حصينة (2)إف)

. يعرض لو عنو عارض حتى يستكممو، فيو مختص بو عف كؿ سوء يخافو ويحذره
: أف لئلنساف أجميف: (األعبلـ)وزعـ الشريؼ عمى بف ناصر صاحب 

. طبيعي، واخترامي
. الضروري ال يمكف دفعو، ويزيؿ اهلل عنو سائر العوارض حتى يبمغو (3)فاألجؿ الطبيعي وىو

. وأما األجؿ االخترامي فإنو يتعمؽ بأسباب عارضة، يمكف دفعيا مف القتؿ وغيره مف سائر اآلالـ
األجؿ الضروري، فيدفع اهلل عنو سائر أسباب اليبلؾ حتى َيْبُمَغُو،  (4)وغرضو ىا ىنا ىو: ثـ قاؿ

مكانو، (5)فميذا كاف جنة يتحصف بيا ف كاف جائزًا مف جية العقؿ تصوره وا  ، وىذا الذي ذكره، وا 
. لكنو لـ يدؿ عميو داللة، فميذا كاف موقوفًا حتى تدؿ عميو داللة سمعية قاطعة

: وقاؿ لو طمحة والزبير [195]
. (نبايعؾ عمى أف نكوف شركاؤؾ في األمر)

: فقاؿ ليما
: فيو وجياف(: (6)ولكنكما شريكاف في القوة واالستعبلء)

أف يريد أف كؿ ما حصؿ لممسمميف مف القوة واالستعبلء عمى غيرىـ بالقير والغمبة فمكما : أحدىما
. نصيبكما مف ذلؾ
 __________

. ممكاف، وىو خطأ(: أ)في  (1)
ف: في شرح النيج (2) . وا 



 

 

. ىو، بغير واو(: ب)في  (3)
(. ب)ىو، سقط مف  (4)
. ، باختبلؼ يسير في المفظ-خ-أعبلـ نيج الببلغة  (5)
 .ولكنكما شريكاف في القوة واالستعانة[ ال: ]العبارة في شرح النيج (6)

(6/2179 )

 

أف يكوف مراده أف العناية في القوة واالستعبلء مشتركة بيف المسمميف فيشتركوف في قوة : وثانييما
عبلء كممتو . الديف وا 

أي ويستعاف برأيكما وأنفسكما عند العجز عف األمور العظيمة في : (وعوناف عمى العجز واألود)
(. 1)الديف، وعمى تقويـ المعوج مف اآلراء

. المحيط بأحوالكـ كميا(: أييا الناس، اتقوا اهلل )[196]
. أقوالكـ كميا بحيث ال يخفى عميو منيا شيء: (الذي إف قمتـ سمع)
ف أضمرتـ) . شيئًا في صدوركـ وأسررتموه: (وا 
. عرفو وتحققو: (عمـ)
. اسبقوه قبؿ أف يحوؿ بينكـ وبينيا: (وبادروا الموت)
، أي [61:الشعراء]{ِإنَّا َلُمْدَرُكوفَ }: المحوؽ، قاؿ اهلل تعالى: اإلدراؾ ىا ىنا: (الذي إف ىربتـ أدرككـ)

. ممحقوف
ف أقمتـ) . في مواضعكـ مف غير ىرب: (وا 
ـُ اْلَعَذابُ }: أخذتو الُحمَّى وأخذه السيؿ، قاؿ اهلل تعالى: مف قوليـ: (أخذكـ) ، أي [113:النحؿ]{َفَأَخَذُى

(. 2)استولى عمييـ
ف نسيتموه) . تغافمتـ عنو بالنسياف ألحوالو: (وا 
. بوروده عميكـ وىجومو عف قريب: (ذكركـ)
أراد أنو ال يمنعؾ مف اصطناع المعروؼ (: ال يزىدنَّؾ في المعروؼ مف ال يشكره لؾ )[197]

. إضاعة شكره مف جية مف فعؿ في حقو
فإف الشكر لؾ عميو ربما حصؿ مف جية مف ال ينالو نفعؾ : (فقد يشكرؾ مف ال يستمتع بشيء منو)

. وال يصؿ إليو معروفؾ، وىو سائر الخمؽ؛ فإف جميعيـ يحمدونؾ عمى فعمو ويشكرونؾ عمى إسدائو
في حؽ مف فعؿ معروفًا أف  (3)يعني ومف لطؼ اهلل وحسف صنيعو: (وقد ُيْدَرُؾ مف شكر الشاكر)

: ينالو مف شكر الشاكر عميو
 __________



 

 

. األمور(: ب)في  (1)
. عميو(: أ)في  (2)
 .صنعتو(: ب)في  (3)

(6/2180 )

 

: أعظـ قدرًا مما أضاعو مف كفره ممف وصؿ إليو، ثـ تبل ىذه اآلية: (أكثر مما أضاع الكافر)
لما ليا ىا ىنا مف المبلئمة وعظـ الموقع وحسنو، : [134:آؿ عمراف]({َوالمَُّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيفَ })

. ومعناىا واهلل يريد إيصاؿ النفع إلى مف كاف محسنًا إلى غيره
يعني أف كؿ وعاء وضع فيو شيء مف الموضوعات (: فيو (1)كؿ وعاء يضيؽ بما جعؿ )[198]

. فإنو يضيؽ مكانو ال محالة
. وىو القمب والصدر: (إال وعاء العمـ)
يعني كمما ازداد العمـ في الصدر فإنو يكوف أوسع وأبمغ عند الزيادة فيو، وىذا مف (: (2)فإنو يتسع)

عجائب تركيب القمب، ولطيؼ حكمة اهلل فيو، وأعضاء ابف آدـ مشتممة عمى أسرار ودقائؽ في 
. الحكمة، والقمب مف بينيا مختص بأعجبيا وأعبلىا وأدخميا وأسماىا

. أوؿ ما يحصؿ لمحميـ مف النفع عمى صبره وكظـ غيظو(: أوؿ عوض الحميـ مف حممو )[199]
. يعينونو عمى تقبي  فعمو وعمى اإلنكار عميو: (أف الناس أنصاره عمى الجاىؿ)
أراد أف الحمـ ربما كاف باالكتساب، فإذا تكمؼ الحمـ مف ال يعتاد (: إف لـ تكف حميمًا فتحمَّـ )[200]

. الحمـ كاف حميمًا وُعدَّ في الحمماء
أي قرب، وأراد أف كؿ مف تشبو بقـو فإنو : أوشؾ: (فإنو قؿَّ مف تشبَّو بقـو إال أوشؾ أف يكوف منيـ)

. يكوف مف جممتيـ
. بالمحاسبة؛ ألنو إذا حاسب نفسو عرؼ ما يأتي مف ذلؾ وما يذر(: مف حاسب نفسو رب  )[201]
. أراد ومف غفؿ عنيا بترؾ المحاسبة ليا في جميع أحواليا خسر عممو: (ومف غفؿ عنيا خسر)
. ومف عقوبتو، أو خاؼ مف أىواؿ القيامة (3)مف اهلل تعالى: (ومف خاؼ)

 __________
. وفي شرح النيج( ب)جعؿ، زيادة في  (1)
. فإنو يتسع بو: في شرح النيج (2)
 .مف اهلل عز وجؿ(: ب)في  (3)
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مما يخافو؛ ألنو إذا خاؼ مف ذلؾ اجتيد في تحصيؿ ما يؤمنو مف القياـ بأمر اهلل وامتثاؿ : (أمف)
. أوامره

. ومف اتعظ بالمواعظ أبصر في أمر دينو: (ومف اعتبر أبصر)
. استبصر في األمور: (ومف أبصر)
. ما يريده منو (1)عف اهلل تعالى: (فيـ)
. عف اهلل ما يقولو: (ومف فيـ)
. ما يصمحو مما يفسده مف ذلؾ: (عمـ)
. ترجع إلينا بعد ذىابيا عنا، وتعود إلينا(: لتعطفف الدنيا عمينا )[202]
. ، وأراد بعد امتناعيا عمينا(2)َشَمَس الفرس إذا منع صاحبو عف ركوبو: (بعد ِشَماِسيا)
تعض حالبيا عند  (3)الناقة السيئة الخمؽ التي: الضروس ىي: (عطؼ الضروس عمى ولدىا)

حمبيا، وأراد مف ىذا أف اهلل تعالى يمكنّْيـ مف الدنيا، ويعطييـ مف لذاتيا بعد أف كانوا عمى خبلؼ 
: ذلؾ في زمف الرسوؿ عميو السبلـ؛ ألنيـ كانوا في غاية الشدة في أيامو، وفي الحديث أنيـ قالوا

، وليذا فإف اهلل تعالى فت  عمييـ الفتوحات ((ما دمت فيكـ)): متى ال نزاؿ في ىذه الشدة؟ فقاؿ
العظيمة بعد وفاتو، وأعطاىـ األمواؿ الجمة، ومكَّنيـ مف النفائس الكثيرة، ثـ تبل عقيب ذلؾ ىذه 

ـُ }): اآلية ـْ َأِئمًَّة َوَنْجَعَمُي َوُنِريُد َأْف َنُمفَّ َعَمى الَِّذيَف اْسُتْضِعُفوا ِفي اأَلْرِض َوَنْجَعَمُي
[. 5:القصص(]{اْلَواِرِثيفَ 

. خافوه في جميع أحوالكـ كميا(: اتقوا اهلل )[203]
الخفة عف العبلئؽ، : شمَّر في األمر إذا نيض فيو بسرعة، والتجريد ىو(: مف شمَّر تجريداً  (4)تقية)

. وغرضو مف ىذا السرعة فيما ىو فيو
. وكاف مجدًا في تشميره غير ىازؿ فيو: (وجد تشميراً )
. أي عجؿ: (وأكمش)
. في إرواد وُتؤَدة: (في ميؿ)
. عاجؿ فيما ىو فيو مف أمر اآلخرة: (وبادر)

 __________
(. ب)تعالى، سقط مف  (1)
(. ب)عف ركوبو، سقط مف  (2)
. أي(: ب)في  (3)
 .تقاة: في شرح النيج (4)
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شفاؽ: (عف وجؿ) . خوؼ وا 
. تفكر في رجوعو ومآلو إلى اهلل تعالى: (ونظر في كرة الموئؿ)
. وما يكوف آخر أموره وعاقبتيا عند اهلل: (وعاقبة المصدر)
. عاقبتو، وما تؤوؿ إليو حالتو: (ومغبة المرجع)
المعنى في ىذا ىو أف مف كاف جوادًا فإف جوده وسخاءه يمنعو (: الجود حارس األعراض )[204]

. ويحرسو عف الزلؿ، ويحمي مقاصده عف الزيغ والفساد
: ما يوضع في فـ اإلبريؽ ليخرج منو الماء صافيًا، والفداـ أيضاً : الفداـ(: السفيو (1)الحمـ فداـ)

، وأراد أف حمـ الحميـ يمنعو عف السفاىة وجرييا مف جيتو، أو (2)خرقة يجعميا المجوسي عمى ِفْيوِ 
يريد أف الحمـ مف جية الحميـ يكوف مانعًا عف أف تجري عميو أذية مف جية السفيو، ويكوف حممو 

. مانعًا لو
. أراد أف لكؿ شيء زكاة، وزكاة مف ظفرت بو مف األعداء عفوؾ عنو: (العفو زكاة الظفر)
أراد أف عوضؾ عمف خانؾ وغدر بؾ ىو إذىاب الحزف عنؾ (: غدر (3)السمو عوضؾ عمف)

. واطراحو وتركو
. المشاورة في األمر ىو محض الصواب وعينو: (واالستشارة عيف اليداية)
عرض نفسو لمخطر وىو اليبلؾ، مف أنفرد برأيو عف رأي غيره مف : (وقد خاطر مف استغنى برأيو)

. العقبلء
ناضمت فبلنًا إذا راميتو فنضمتو أي غمبتو، وأراد أنو يغمب الحدثاف، : يقاؿ: (الصبر يناضؿ الحدثاف)

. وىو ما يحدث مف الخطوب، فإف الصبر عمييا غالب ليا
. العجمة في األمور تعيف الزماف عمى فساد األحواؿ وتغيرىا(: (4)الجزع مف أعواف الزماف)

 __________
(. ىامش في ب)في نسخة لجاـ،  (1)
. وذلؾ عند السقي (2)
. ممف: وشرح النيج( ب)في  (3)
 .وأشرؼ الغنى ترؾ المنى: بعده في شرح النيج (4)
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أراد كـ ترى مف أىؿ الشقاوة ورجاؿ السوء ممف يكوف !(: ىوى أمير (1)كـ مف عقؿ أسير تحت)
عقمو موطؤًا بقدـ ىواه، وصار عقمو أسيرًا في ربقة الذؿ ليواه، ال يستطيع معو حيمة، وىذا ىو 

. اليبلؾ بعينو، فإف العقؿ إذا صار موطؤًا بقدـ اليوى فبل يكاد ينتفع بو صاحبو بحاؿ
يريد ومما يقود اإلنساف إلى الخير ويؤذف بتوفيقو لمصبلح حفظو لؤلمور : (مف التوفيؽ حفظ التجربة)

بة، وأف ال يكوف غافبًل عنيا بحاؿ . المجرَّ
أراد أف القرابة ال يمكف التوصؿ إلييا ألنيا مف جية اهلل تعالى، يعني بيا : (المودة قرابة مستفادة)

. النسب، وأما المودة فيي قرابة يمكف استفادتيا بالتودد وتحصيؿ أسبابيا (2)قربة
حساف وغير ذلؾ: (ال تأمنفَّ مموالً ) . يعني في إبطاؿ ما يكوف مف جيتو مف مودة وصحبة وا 
أراد مف ىذا ىو أف مف أعجب بعقمو وبنفسو وعممو (: عجب المرء بنفسو أحد حسَّاد عقمو )[205]

. فإف عجبو ىذا ىو نقص في عقمو، ومانعًا لو عف الكماؿ والتماـ
. وىو ما يؤلـ العيف ويؤذييا(: أغض عمى القذى )[206]
ال لـ ترض أبداً ) ف لـ تفعؿ ما قمتو، لـ تزؿ غاضبًا عمى كؿ أحد، وىذا جاري مجرى (: (3)وا  يعني وا 

ف لـ تفعؿ لـ تكف راضيًا  المثؿ، وأراد منو احتمؿ األمور الصغيرة، واصبر عمى ما يصيبؾ منيا، وا 
. عمرؾ

ىذا وارد عمى جية الكناية، وأراد منو ىو أف مف رقَّت (: مف الف عوده، كثفت أغصانو )[207]
. أخبلقو وزكت وكانت صافية عذبة َكُثَر إخوانو وأصحابو، وَكُثَؼ الشيء إذا غمظ

 __________
. عند: في شرح النيج (1)
. قرابة(: ب)في  (2)
 (.أغض عمى القذى، واأللـ ترض أبداً : )لفظ الحكمة ىذه في شرح النيج (3)
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ليو اإلشارة بقولو تعالى(: الخبلؼ ييدـ الرأي )[208] واََل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُموا }: أي يفسده ويبطمو، وا 
[. 46:األنفاؿ]{َوَتْذَىَب ِريُحُكـْ 

. سعة في جاىو أو مالو أو غير ذلؾ مف ضروب التوسعات(: مف ناؿ )[209]
. عمى الناس، وكاف قاىرًا ليـ: (استطاؿ)
، والعمو واالرتفاع، فيذه (1)تصرفيا واختبلفيا في الزيادة والنقصاف(: في تقمب األحواؿ )[210]

: األمور كميا فييا
. ومعرفة أحواليـ (2)أي أنيا محؾ أصفارىـ: (عمـ جواىر الرجاؿ)



 

 

: أراد أف تحسده أو ىو يحسدؾ، فيذا كمو إنما يكوف(: حسد الصديؽ )[211]
. ضعفيا وىوانيا: (مف ُسْقـِ المودة)
. صرعو إذا وضعو وأسقطو لجنبو(: أكثر مصارع العقوؿ )[212]
كنى ببروؽ األطماع عف مواضعيا ومظانيا، وحيث تكوف موجودة، (: (3)تحت بروؽ األطماع)

. والمعنى في ىذا ىو أف العقوؿ إنما تكوف ساقطة ومصروعة حيث تتوىـ الطمع وتظنو
. يريد اإلنصاؼ(: ليس مف العدؿ)[213]
الحكـ عمى مف كاف ثقة عندؾ بسوء الظف، فإف مثؿ ىذا ال يكوف : (القضاء عمى الثقة بالظف)

. إنصافًا في حقو وال عدالً 
. أراد أخبث زاد وأرداه إلى اآلخرة(: بئس الزاد إلى المعاد )[214]
ما بمنعيـ عف استيفائيا وظمميـ بذلؾ: (العدواف عمى العباد) . إما بأخذ حقوقيـ، وا 
. أعبلىا وأعظميا(: المرء (4)مف أشرؼ أفعاؿ )[215]
. تغافمو عما يكوف عالمًا بو مف األمور كميا: (غفمتو عما يعمـ)
أراد أف اهلل تعالى إذا أعطى اإلنساف وكساه شيئًا مف الحياء غطاه (: مف كساه الحياء ثوبو )[216]

. وستره بو
 __________

. والنقص(: ب)في  (1)
َفُر بالتحريؾ مف معانيو (2) . العقؿ، والُروع، ولب القمب: أي عقوليـ ولبّْ قموبيـ، والصَّ
. المطامع: في شرح النيج (3)
 .أفعاؿ الكريـ: أعماؿ، و في شرح النيج(: ب)في  (4)

(6/2185 )

 


